
 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον Αθηνών 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

Οδηγίες για τους προπτυχιακούς φοιτητές 

Μετά την απόκτηση Αριθμού Μητρώου και την εγγραφή του στο σύστημα της μηχανογράφησης από τη 
Γραμματεία του Πανεπιστημίου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω βήματα, 
προκειμένου να βγάλει κωδικούς που είναι απαραίτητοι για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
συστήματος. 

Να μπει στο https://webadm.uoa.gr/ 

Απαραίτητα Βήματα: 

Επιλογή: «Αίτηση νέου λογαριασμού» - «Προπτυχιακοί φοιτητές» - «Αίτηση» - «Επιλογή σχολής» και 
εισαγωγή ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής και εισαγωγή των πέντε τελευταίων αριθμών του 13ψήφιου 
κωδικού εγγραφής (είναι ο αριθμός μητρώου, ο οποίος σας έχει σταλεί με sms στο κινητό σας) και 
ξεκινάει με το «1560». Επίσης συμπληρώνεται το πεδίο «ταυτότητα». 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Οι φοιτητές που θα καταχωρίσουν το διαβατήριό τους δεν θα εισάγουν τα πρώτα 
γράμματα, (εφόσον υπάρχουν) αλλά ΜΟΝΟ τον αριθμό του διαβατηρίου. 

Η καταχώρηση των στοιχείων  γίνεται με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Η υποβολή 
υποκοριστικών δεν επιτρέπεται. Από το σύστημα σας δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου και PIN τα οποία 
διατηρούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας. Αφού παραλάβετε τον αριθμό 
πρωτοκόλλου και τον PIN, επιστρέφεται ξανά στο webadm και πηγαίνετε στο δεύτερο κουτάκι που 
γράφει «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (PIN) και βάζετε τα στοιχεία που σας 
δόθηκαν (αριθ.πρωτ/λου και pin). Έπειτα από αυτή την διαδικασία το σύστημα θα σας δώσει 
ένα «username» με τα αρχικά «spl……….» και θα σας ζητήσει να καταχωρίσετε ένα προσωπικό 
σας password. Τέλος, με το username και το password, θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
της Γραμματείας όπως θα διαβάσετε παρακάτω. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ !!!  

Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, γίνοται 2 (δύο) φορές μέσα στην 
ακαδημαϊκή χρονιά, κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, πάντα ΜΕΤΑ από ανακοίνωση της 

Γραμματείας στην ιστοσελίδα του Τμήματος : 

Στις γενικές ανακοινώσεις : http://www.phil.uoa.gr/ 

και στην ενότητα Προπτυχιακές Σπουδές : http://www.phil.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes.html στα 
αντίστοιχα πεδία. 

Α) για τις δηλώσεις μαθημάτων στο http://my-studies.uoa.gr 

https://webadm.uoa.gr/
http://www.phil.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes.html
http://my-studies.uoa.gr/


Όταν θα γίνει με επιτυχία η δήλωση μαθημάτων θα βλέπετε σχετική ενημέρωση με πράσινα 
γράμματα. ΔΕΝ θα μπορείτε ωστόσο να δείτε τη δήλωσή σας στο ιστορικό δηλώσεων, αν πρώτα δεν 
τελειώσει η προθεσμία των δηλώσεων. Μετά το τέλος των δηλώσεων, η μηχανογράφηση κάνει 
οριστικοποίηση αυτών και τότε μπορείτε να βλέπετε τη δήλωσή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  Σε περίπτωση που 
δεν εμφανίζεται η δήλωσή σας μπορείτε, εντός 2-3 ημερών, να προσέλθετε στη Γραμματεία για τη λύση 
του προβλήματος. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία, δεν θα μπορεί να γίνει 
καμιά επέμβαση στις δηλώσεις, γιατί ανοίγουν τα ηλεκτρονικά βαθμολόγια τα οποία και αποστέλλονται 
στους Καθηγητές. 

Β) για τις δηλώσεις συγγραμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ, στο http://eudoxus.gr (τηλέφωνο: 215 215 7850) 

Γ) για το e-class (η-τάξη)  http://eclass.uoa.gr  (ύλη των μαθημάτων, σημειώσεις, ενημερώσεις) 
τηλέφωνο: 210 727 5600 

Δ) για την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Πάσο  http://paso.minedu.gov.gr  (τηλέφωνο: 215 215 7855) 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, παρακαλώ να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία και να την επισκέπτεστε κατά 
τις ημέρες και ώρες που είναι ανοιχτά για το κοινό (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11.00-14.00) 

Οι φοιτητές που έχουν έρθει από άλλα πανεπιστήμια  μπορούν, μετά την εγγραφή τους στο 
μηχανογραφικό σύστημα του ΕΚΠΑ, να προβούν σε αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων που έχουν περάσει 
στην προηγούμενη σχολή τους, αν το επιθυμούν και εφόσον είναι κοινά με τα μαθήματα του Τμήματός 
μας. 

 Για τα μαθήματα που σχετίζονται με το Τμήμα Φιλολογίας, δηλαδή, Βυζαντινά, Νεοελληνικά, 
Γλωσσολογίες, Αρχαία και Λατινικά, η αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων γίνεται στον αντίστοιχο 
Τομέα του Τμήματός μας. 

 Για μαθήματα άλλων Τμημάτων, όπως Ψυχολογίες, Παιδαγωγικά, Ιστορία, Αρχαιολογία και 
Φιλοσοφία, κτλ. η αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων γίνεται στο Τμήμα Φιλολογίας, στον αρμόδιο 
για τα θέματα κ. Πλιάτσικα  Θεόδωρο, τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 7311 

Για πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων, επιλογές μαθημάτων και πρόγραμμα σπουδών, 
θα απευθύνεστε στην αρμόδια για τα θέματα κ. Φώτου Ηλιάνα, τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 727 7738 

Για αιτήματα διαγραφών ή αναστολών φοίτησης, επιλογής και αλλαγής κατεύθυνσης, προβλημάτων 
web, θα απευθύνεστε στον αρμόδιο για τα θέματα κ. Πλιάτσικα Θεόδωρο, τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 
727 7311 

Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας - δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), θα 
απευθύνεστε στη Γραμματεία για την διαδικασία ακύρωσης και επανέκδοσης. Για γενικές πληροφορίες 
που αφορούν στην ακαδημαϊκή ταυτότητα - δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) θα καλείτε την αντίστοιχη 
υπηρεσία στο τηλέφωνο : 215 215 7855 

Για προβλήματα με τα συγγράμματα που ΔΕΝ σχετίζονται με τη Γραμματεία, θα καλείτε, (09.00-17.00) 
στο τηλέφωνο : 215 215 7850 

Καλή Αρχή !!! 
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