
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 φροντίστε να είναι ενεργοποιημένη η ασύρματη κάρτα.. 

 

II. Ρύθμιση της ασύρματης κάρτας για πρόσβαση στο WiFi EDUROAM. 
1. Μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας και κάνετε κλικ στο εικονίδιο που φαίνεται παρακάτω. 

 

 
 

2. Θα σας εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα στα δεξιά της οθόνης όπου θα επιλέξετε το 

eduroam και θα πατήσετε Connect (Σύνδεση). 

 

 
 

3.  βάλετε τα στοιχεία σας 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. 

 

 
 

4. Μεταβείτε στο μενού με τα πλακίδια στα Windows 8 (όχι την επιφάνεια εργασίας). 
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5. Πληκτρολογήστε Control Panel και πατήστε την επιλογή Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) που 

θα εμφανιστεί κάτω από την αναζήτηση. 

 

 
 

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

 

7. Επιλογή Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης). 

 

8. Εκεί εμφανίζεται το δίκτυο eduroam, κάνετε κλικ πάνω στο δίκτυο. 

 

 
 

9. Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε Wireless Properties (Ασύρματες Ρυθμίσεις) 

 

 
 

  



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

τις υπόλοιπες. 

 

 
 

11. Επιλέξτε την καρτέλα Security (Ασφάλεια)  

12. Στο πεδίο Security Type (Έλεγχος ταυτότητας δικτύου ) επιλέξτε WPA2-Enterprise, στο πεδίο 

Encryption type (Κρυπτογράφηση δεδομένων) επιλέξτε το AES και για authentication method 

επιλέξτε PEAP όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.  

13. Έπειτα κάνετε click στο κουμπί Settings (Ρυθμίσεις). 

 

 

  



14. Απενεργοποιείτε την επιλογή Verify the server’s identity και κάνετε click στο κουμπί 

Configure (Ρυθμίσεις). 

 

 
 

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

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

 

 

  



 

16. Πατήστε ΟΚ  για να κλείσουν τα παράθυρα μέχρι να φτάσετε στο παράθυρο του βήματος 12 

με όνομα eduroam Wireless Network Properties (Ιδιότητες Ασύρματου Δικτύου eduroam). 

Εκεί πατήστε το κουμπί Advanced Settings (Για Προχωρημένους).  

 

17. Στο νέο παράθυρο επιλέξτε το Specify Authentication Mode (Καθορισμός λειτουργίας 

ελέγχου ταυτότητας) και στο από κάτω μενού επιλέξτε την επιλογή User authentication 

(Έλεγχος ταυτότητας χρήστη) και έπειτα πατήστε κλείστε όλα τα παράθυρα επιλέγοντας OK. 

 

 
 

18. Κλείνετε και το τελευταίο παράθυρο πατώντας Close (Κλείσιμο).  

19. Μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι πιθανό να αποσυνδεθεί το δίκτυο μετά το κλείσιμο του 

τελευταίου παράθυρου, ακολουθώντας τα βήματα 1-3 μπορείτε να ξανασυνδεθείτε και 

τσεκάροντας την επιλογή Connect automatically να συνδέεται αυτόματα κάθε φορά που είναι 

εντός εμβέλειας. 

 

 


