
 
Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ 

 

Διεφκυνςθ Μθχανοργάνωςθσ 

Σμιμα Μθχανοργάνωςθσ & Δικτφου Σθλεματικισ 

ΓΑΙΟΠΟΛΙ - ΛΑΡΙΑ 







ΥΠΗΡΕΙΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΒΑΗ 
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ) 

ΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ (SITES) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ 

https://www.uth.gr (Κεντρικό Site) 

http://www.lib.uth.gr (Site ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 

https://eclass.uth.gr/ Σθλεκπαίδευςθ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

 

ΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ (Facebook) 

https://www.facebook.com/uth.gr/ 

 

https://www.uth.gr/
http://www.lib.uth.gr/
https://eclass.uth.gr/
https://eclass.uth.gr/
https://www.facebook.com/uth.gr/


ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΒΑΗ 
(Απαιτείται Ονομα Χρήςτη και Κωδικόσ 

Πρόςβαςησ) 

• ΒΑΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

• Απόκτθςθ Λογαριαςμοφ Χριςτθ 

• Προςωπικό Γραμματοκιβώτιο 

• Webmail 

• Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) 

• Ακαδθμαϊκι Σαυτότθτα (ΠΑΟ) 

• UniStudent (ΦΟΙΣΗΣΟΛΟΓΙΟ) 

• Εφδοξοσ (Τπθρεςία παροχισ υγγραμμάτων) 

• ίτιςθ Φοιτθτών (Φοιτθτικι Μζριμνα) 

 

 

https://it.uth.gr/services/password-acquisition
https://it.uth.gr/services/prosopiko-grammatokivotio
https://it.uth.gr/services/webmail
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/akadimaiki-taytotita
https://it.uth.gr/services/unistudent
https://it.uth.gr/services/eydoxos
https://merimna.uth.gr/


ΒΑΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 

Προςωπικό Γραμματοκιβώτιο 

Παρζχεται θ δυνατότθτα να διατθρείτε προςωπικι κυρίδα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου για να λαμβάνετε και να αποςτζλλετε μθνφματα. υγκεκριμζνα 
παρζχεται: 

 

• πρόςβαςθ ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο μζςω εξειδικευμζνων εφαρμογών με 
πρωτόκολλο IMAP (προτείνεται) ι POP3 και μζςω ιςτοςελίδασ (βλ. webmail). 

 

• κεντρικό φίλτρο ανεπικφμθτθσ αλλθλογραφίασ το οποίο υλοποιεί τθν επιβολι 
περιοριςμών ςτο πλικοσ, το μζγεκοσ και το περιεχόμενο των διακινοφμενων 
μθνυμάτων. 

 

https://it.uth.gr/services/prosopiko-grammatokivotio
http://it.uth.gr/services/webmail
http://it.uth.gr/services/antimetopisi-anepithymitis-allilografias


ΒΑΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 

Webmail 

Παρζχεται πρόςβαςθ ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο μζςω ιςτοςελίδασ  

 

(https://webmail.uth.gr).  

 

Η πρόςβαςθ ςε αυτι γίνεται με αςφαλι τρόπο (κρυπτογραφθμζνθ επικοινωνία) 
με τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ χριςτθ (όνομα χριςτθ και κωδικόσ). 

 

https://webmail.uth.gr/
https://webmail.uth.gr/


ΒΑΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 

UniStudent (ΦΟΙΣΗΣΟΛΟΓΙΟ) 

Μζςω τθσ εφαρμογισ unistudent οι φοιτθτζσ μποροφν να: 

 

• κάνουν δθλώςεισ μακθμάτων 

• δουν τισ βακμολογίεσ τουσ 

• αιτθκοφν πιςτοποιθτικά 

 

 

 

https://euniversity.uth.gr/unistudent/


ΧΡΗΙΜΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 

 

 

 

WiFi/Eduroam  
Αςφρματο Δίκτυο και Περιαγωγι 
τθν ΓΑΙΟΠΟΛΗ λειτουργεί ελεφκερο WiFi με ονομα Gaiopolis_Open και 
το Eduroam που θ ςφνδεςθ απαιτεί λογαριαςμό χριςτθ με τα ςτοιχεία 
ςασ. 
 
Office 365  
 πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του Office 365 τθσ Microsoft μζςω τθσ 
Ομοςπονδίασ ΔΗΛΟ του ΕΔΕΣ. 
 
Πρακτικι Άςκθςθ  
Τπθρεςία Ατλασ για τθν Πρακτικι Άςκθςθ 

https://it.uth.gr/services/wifieduroam
https://it.uth.gr/services/wifieduroam
https://delos365.grnet.gr/
https://delos365.grnet.gr/
https://delos365.grnet.gr/
https://www.office.com/
https://grnet.gr/service/delos
http://atlas.grnet.gr/


ΒΑΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) 

 

https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn 

Σο VPN (Virtual Private Network, Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο ) είναι μια εικονικι 
διαδικτυακι ςφνδεςθ μεταξφ οποιουδιποτε ςθμείου του Διαδικτφου βρίςκεται ο 
Η/Τ του χριςτθ και ενόσ επικυμθτοφ εςωτερικοφ δικτφου.  

Παρζχει πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ του εςωτερικοφ δικτφου (π.χ ςτο Φοιτθτολόγιο) 
με τα δικαιώματα πρόςβαςθσ που ζχει όταν ςυνδζεται από κτίριο του ΠΘ. 

 

 

https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn


ΒΑΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 

 Απόκτθςθ Λογαριαςμοφ Χριςτθ 

Λογαριαςμόσ χρήςτη είναι το ηεφγοσ (όνομα χρήςτη, κωδικόσ πρόςβαςησ) που ταυτοποιεί μια 
οντότθτα ςτο δίκτυο τθλεματικισ ΠΘ. Σο όνομα χριςτθ είναι μοναδικό ςε επίπεδο ιδρφματοσ.  

Κατά τθν εγγραφι ςασ, ςασ ςτάλκθκε το USERNAME  και ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΚΣΗΗ.  

Με αυτι τθν διαδικαςία ενεργοποιιςατε τον ιδρυματικό λογαριαςμό ςασ βάηοντασ ενα δικό ςασ 
κωδικό 

Κατά τθ δθμιουργία λογαριαςμοφ χριςτθ, το όνομα και ο κωδικόσ μαηί με ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ αποκθκεφονται ςτθν υπθρεςία καταλόγου του ΠΘ. Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που 
παρζχονται ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, χρθςιμοποιοφν τθν υπθρεςία καταλόγου ΠΘ ωσ κφριο 
μζςο ταυτοποίθςθσ/εξουςιοδότθςθσ των χρθςτών τουσ. 

https://it.uth.gr/users/students 
 

Παρζχεται δυνατότθτα Αλλαγισ Κωδικοφ και Ανάκτθςθσ Κωδικοφ 

 

https://it.uth.gr/services/password-acquisition
https://it.uth.gr/services/password-change
https://it.uth.gr/services/password-change
https://it.uth.gr/services/password-change
https://it.uth.gr/services/anaktisi-kodikoy
https://it.uth.gr/services/anaktisi-kodikoy
https://it.uth.gr/services/anaktisi-kodikoy


Τπηρεςία Αςφγχρονησ Σηλεκπαίδευςησ (eclass) https://eclass.uth.gr 

https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://eclass.uth.gr/
https://eclass.uth.gr/


ΒΑΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ 

Ακαδθμαϊκι Σαυτότθτα (ΠΑΟ 

Η Ηλεκτρονική Τπηρεςία Απόκτηςησ Aκαδημαϊκήσ Σαυτότητασ παρζχεται από το 
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων με την τεχνική υποςτήριξη του 
Εθνικοφ Δικτφου Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ). 

Εφδοξοσ 

Παροχι των υγγραμμάτων των φοιτθτών των Πανεπιςτθμίων. Παρζχεται από το 
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων με την τεχνική υποςτήριξη του 
Εθνικοφ Δικτφου Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ). 

ίτιςθ Φοιτθτών 

Τπθρεςία Φοτθτικισ Μζριμνασ 

 

 

 

http://academicid.minedu.gov.gr/
https://eudoxus.gr/
https://merimna.uth.gr/


Αλλαγι ι ανάκτθςθ ιδρυματικοφ κωδικοφ μζςω  
it.uth.gr 















Διεφθυνςη Μηχανοργάνωςησ 

 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΗ 

 

https://it.uth.gr/ 

 

 

https://it.uth.gr/

