
Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας πιστοποιημένης ασύρματης πρόσβασης με 

χρήση της υπηρεσίας Eduroam [EDUROAM] 
 

Για την σωστή διαμόρφωση του υπολογιστή σας παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 

 

I. Επιβεβαίωση της ενεργοποίησης της κάρτας ασύρματης πρόσβασης 
Τα περισσότερα laptop έχουν ένα διακόπτη με τον οποίον μπορείτε εύκολα να ενεργό \ 

απενεργοποιήσετε την ασύρματη κάρτα δικτύου. Ο διακόπτης αυτός συνήθως βρίσκετε στο 

μπροστινό ή στο πλαϊνό μέρος του laptop. 

 

II. Αυτόματη επιλογή ip διευθύνσεως. 
1. Μετάβαση στο μενού Start (Έναρξη). 

2. Επιλογή Control Panel (Πίνακας ελέγχου). 

3. Επιλογή  Network and Sharing Center (δίκτυο και διανομή του κέντρου). 

4. Στην αριστερή στήλη της νέας καρτέλας επιλογή Manage network connection (διαχείριση 

σύνδεσης δικτύων) 

5. Δεξί Click στο Wireless Network Connection (Ασύρματη σύνδεση δικτύου) και επιλέγεται το 

Properties (Ιδιότητες). 

6. Επιλογή Internet Protocol Version 4 \ Properties (Ιδιότητες). 

7. Στην νέα καρτέλα θα πρέπει να επιλεγεί το Obtain an IP address automatically (αυτόματη 

απόδοση IP) καθώς και η επιλογή Obtain DNS server address automatically (για αυτόματη 

απόδοση εξυπηρετητή DNS). 

 

III. Ρύθμιση της ασύρματης κάρτας για πρόσβαση στο WiFi EDUROAM. 
1. Μετάβαση στο μενού Start (Έναρξη). 

2. Επιλογή Control Panel (Πίνακας ελέγχου). 

3. Επιλογή Network and  Internet (Δίκτυο και Ιντερνέτ). 

4. Επιλογή Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και 

κοινής χρήσης). 

5. Στην αριστερή στήλη της καρτέλας επιλογή Set up a 

connection or network  (Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου) όπως 

φαίνεται στην εικόνα δεξιά. 

6. Πατάτε το κουμπί Add (Προσθήκη) και έπειτα επιλέγεται το 

Manually create a network profile (Μη αυτόματη δημιουργία 

προφίλ δικτύου).  

  



 

7. Στο Network name (Όνομα δικτύου) γράφετε eduroam. 

8. Στο Security type (Έλεγχος ταυτότητας δικτύου) επιλέξτε WPA2-Enterprise (WP2-Εταιρικό). 

9. Στο Encryption type (Κρυπτογράφηση δεδομένων) επιλέξτε το AES και στη συνέχεια κάνετε 

click στο Next (Επόμενο). 

 

10. Επιλογή το Change connection settings (Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης). 

 

  



11. Στην καρτέλα Connection (Σύνδεση) ενεργοποιείτε μόνο την πρώτη επιλογή και απενεργοποιείτε 

τις υπόλοιπες. 

 

 
 

12. Επιλογή την καρτέλα Security (Ασφάλεια) και click στο κουμπί Settings (Ρυθμίσεις). 

 

 

  



13. Απενεργοποιείτε την επιλογή Validate server certificate (Επικύρωση πιστοποιητικού 

διακομιστή) και κάνετε click στο κουμπί Configure (Ρυθμίσεις). 

 

 

14. Ξε-τσεκάρετε την επιλογή Automatically use my Windows logon name and password 

(Αυτόματη χρήση του ονόματος σύνδεσης και του πρόσβασης στα Windows. 

 

 

  



 

15. Πατήστε ΟΚ  για να κλείσουν όλα τα παράθυρα. 

 

16. Όταν κάτω δεξιά εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα, κάνετε click πάνω της. 

 

 
 

 

17. Εισάγετε το username (όνομα χρήστη στην μορφή username@uoc.gr, username@csd.uoc.gr 

κλπ.) και το password (κωδικό πρόσβασης) που έχετε στην υπηρεσία καταλόγου και επιλογή 

ΟΚ. 

 

 
  

mailto:username@uoc.gr
mailto:username@csd.uoc.gr


 

18. Στο παράθυρο Select network location (Ορισμός θέσης δικτύου) κάνετε επιλογή το Public 

network (Δημόσιο δίκτυο).  

 

 

 
 

19. Επιλογή Close (Κλείσιμο). 

 

20. Αν δείτε την παρακάτω εικόνα σημαίνει ότι έχετε συνδεθεί με επιτυχία. 

 

 


