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Τι είναι ο λογαριασμός πρόσβασης;
Ο λογαριασμός πρόσβασης που αποτελείται από το όνομα χρήστη (Username) και τον
κωδικό πρόσβασης (Password) και μέσω αυτού μπορείς να κάνεις χρήση των e-υπηρεσιών
που προσφέρει το Πανεπιστημίου Αιγαίου και απαιτούν ταυτοποίηση στοιχείων, π.χ
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail, vpn, εργαστήρια Η/Υ, κλπ).
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το όνομα χρήστη (username) των φοιτητών αποτελείται απο το
τμήμα (math, icsd, sas), το έτος εισαγωγής (π.χ 17 για το 2017) και τον αριθμό μητρώου
του κάθε φοιτητή (π.χ 001) πχ. Icsd17005.
Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τον δικό του προσωπικό λογαριασμό χρήστη, του οποίου
φέρει την ακέραια ευθύνη χρήσης.

Μπορώ να αλλάξω τον κωδικό (password) που μου έδωσαν; Υπάρχουν κανόνες
στον ορισμό του νέου password;
O κωδικός πρόσβασης (password) αλλάζει και οι χρήστες θα πρέπει να το κάνουν
τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο. Για την αλλαγή το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις είναι ο
παλιός σου κωδικός (αυτόν που θέλεις να αλλάξεις).
Η ιστοσελίδα για την αλλαγή του password είναι: https://password.aegean.gr (εναλλακτικά
στην κεντρική σελίδα της ΣΘΕ www.samos.aegean.gr -> Υπηρεσίες Χρηστών έχει link για την
σελίδα αλλαγής κωδικού πρόσβασης)
Για λόγους ασφαλείας, υπάρχoυν κάποιοι κανόνες στον ορισμό ενός κωδικού πρόσβασης.
Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες για τον ορισμό του κωδικού πρόσβασης.
Σε περίπτωση που το σύστημα δεν δέχεται το νέο password, δοκίμασε ξανά τηρώντας τους
παραπάνω κανόνες.
Προσοχή! Ο κωδικός πρόσβασης (password) θα πρέπει να παραμείνει μυστικός και να μην
διαρρεύσει σε τρίτους. Σε περίπτωση που διαρρεύσει όχι μόνο θέτετε σε κοινή θέα τα
δεδομένα σας αλλά καθίστασθε και υπόλογος για οτιδήποτε συνέπειες (νομικές, οικονομικές
κλπ) μπορεί να έχει αυτό.
Σημείωση! Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο Περ/κό
τμήμα πληροφορικής & επικοινωνιών Σάμου είτε με email είτε με φαξ είτε αυτοπροσώπως
(τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο παρόν φυλλάδιο). Για να πραγματοποιηθεί
αλλαγή κωδικού είναι απαραίτητη η επίδειξη ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας.

Υπάρχουν εργαστήρια Η/Υ στο πανεπιστήμιο και που είναι;
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Υπάρχουν τρία εργαστήρια Η/Υ προπτυχιακών σπουδών εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Τα εργαστήρια Η/Υ είναι διαθέσιμα για όλους τους φοιτητές και εξυπηρετούν
ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων της Σχολής. Τα εργαστήρια αυτά είναι:


“ΑΛΚΜΗΝΗ ” και “ΗΛΕΚΤΡΑ” στο Κτίριο Λυμπέρη



“ΠΟΛΥΜΕΣΑ” στο κτίριο Τσοπανά

Σε όλα τα εργαστήρια υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις με την ειδική σήμανση
σύνδεση φορητών

υπολογιστών στο δίκτυο του

για την

Πανεπιστημίου. Δεν επιτρέπεται η

σύνδεση των φορητών σε οποιαδήποτε άλλη θέση εντός του εργαστηρίου.
Στην σελίδα www.samos.aegean.gr/ype θα βρείς πληροφορίες καθώς και τον κανονισμό που
ισχύει και για τα εργαστήρια Η/Υ .

Που μπορώ να αποθηκεύσω τα αρχεία μου όταν βρίσκομαι στα εργαστήρια Η/Υ;
Για την αποθήκευση αρχείων προτείνεται να χρησιμοποιήσετε δικά σας μέσα όπως usb stick
και εξωτερικό σκληρό δίσκο. Συνιστάται να μην αποθηκεύεις τα δεδομένα σου τοπικά σε Η/Υ
του εργαστηρίου καθώς αυτά θα διαγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πως μπορώ να διαβάζω τα email μου απο το λογαριασμό του Πανεπιστημίου;
Στην URL διεύθυνση http://webmail.aegean.gr, χρησιμοποιώντας κάποιο web browser όπως
π.χ Mozilla Firefox, Chrome ή Internet Explorer, από οποιοδήποτε υπολογιστή που έχει σύνδεση
internet.
Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πεδίο User Name
math11023 και στο επόμενο πεδίο το password.

πληκτρολογείς username,

π.χ

Εναλλακτικά, μπορείς να ρυθμίσεις κάποιο email client όπως MS Outlook, Thunderbird
(πληροφορίες και οδηγίες για τις ρυθμίσεις email θα βρείς στις Οδηγίες Χρηστών στο:
www.samos.aegean/ype)

Υπάρχει ασύρματο δίκτυο στα κτίρια της σχολής (wi-fi) όπου μπορώ να
συνδεθώ;
Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστημιακό Δίκτυο μέσω ασύρματης
σύνδεσης στα κτίρια: Φοιτητικές Εστίες (Εστιατόριο), Πολυμέσα (Κτίριο Τσοπανά),
Προβατάρη

(στο Λιμάνι),

Σχολικό

Συγκρότημα

(στο

Μεσαίο

Καρλοβασι),

Χατζηγιάννειο (Βιβλιοθήκη), στο κτίριο Λυμπέρη και στο κτίριο Εμπορική.
Στα περισσότερα κτίρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπάρχει η δυνατότητα
πρόσβασης

στο Πανεπιστημιακό

Τηλεπικοινωνιακό

Δίκτυο [eduroam]

μέσω

ασύρματων δικτύων WiFi (ΙΕΕΕ 802.11 a/b/g/n ή συνδυασμό αυτών). Για την
σύνδεση απαιτείται το username και password που έχεις στο Πανεπιστήμιο.
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Για σύνδεση στο Eduroam διάβασε πληροφορίες εδώ: Οδηγίες ασφαλούς σύνδεσης στο
eduroam

Μπορώ να αιτηθώ την φιλοξενία Προσωπικής Σελίδας (website) στο
Πανεπιστήμιο;
Φυσικά, απλά στέλνεις e-mail στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών Σάμου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση help@samos.aegean.gr όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία σου.

Μπορείς να βρεις τις διάφορες υπηρεσίες που σου παρέχονται από το
πανεπιστήμιο καθώς και διάφορες οδηγίες στην σελίδα
http://www.samos.aegean.gr/ype & http://www.aegean.gr/ype
Σε κάθε περίπτωση μπορείς να επικοινωνήσεις με την υπηρεσία
εξυπηρέτησης χρηστών της ΥΠΕ Σάμου στο τηλ. 2273082166 ή με emaιl στην διεύθυνση : help@samos.aegean.gr .
Τα γραφεία της ΥΠΕ βρίσκονται

στο κτίριο της πρώην Εμπορικής

Σχολής (ισόγειο) και στο εργαστήριο πολυμέσων.
Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: 11.00 έως τις 14.00 (Δευτέρα –
Παρασκευή)
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