
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΠΔΕ-eCLASS 
 

ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 
 

Παρακαλούμε να δώσετε ΠΡΟΣΟΧΗ στα παρακάτω: 
 
Στάλθηκαν ήδη τα ονόματά σας για την απόδοση ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ κωδικών πρόσβασης 

στο eclass του Προγράμματος (Π.Π.Δ.Ε.). Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος αυτής της 
εβδομάδας (4/11) θα σας έρθει στον καθένα, από όσους εγγράφηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου-
Οκτωβρίου 2016, ΑΤΟΜΙΚΑ αυτοματοποιημένο μήνυμα στο email, όπως το έχετε δηλώσει, 
που θα περιέχει το username και το password, που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο 
ΠΠΔΕ-eCLASS. 

 
Ευελπιστούμε ότι όλοι δώσατε προσεκτικά το email σας, και έχετε ανταποκριθεί με 

υπευθυνότητα (τυχόν αμέλεια ενός επιφέρει καθυστέρηση!).   
 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό (όπως το Outlook) ή έχετε ενεργοποιημένα φίλτρα 
ανεπιθύμητων (spam) μηνυμάτων, τότε να ελέγξετε ΟΛΟΥΣ τους φακέλους στο email σας 
(π.χ. Διαγραμμένα, spam κ.λ.π.) πριν ειδοποιήσετε τη Γραμματεία ότι δεν έχετε λάβει το 
αυτοματοποιημένο μήνυμα, καθώς λανθασμένα θεωρούν τα αυτοματοποιημένα μηνύματα του 
Πανεπιστημίου ως spam και δεν έρχονται στο φάκελο «Εισερχόμενα»! 
(ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΜΕ (reply)  ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ eCLASS!!) 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Για να έχουμε επικοινωνία σωστά και γρήγορα: 
 - Κάθε επικοινωνία με το ΠΠΔΕ θα γίνεται με το 1 και μοναδικό email, που θα 
δηλώσετε για εγγραφή στο eclass. (Η γραμματεία στέλνει ατομικό μήνυμα μόνο όταν χρειάζεται) 
 - Το eclass χρησιμοποιείται μόνο για να έχετε πρόσβαση στο υλικό (το οποίο θα 
«ανεβαίνει» σταδιακά, όποτε το δίνουν οι καθηγητές σας - και ΔΕΝ έχουν δώσει ακόμα ΟΛΟΙ οι 
καθηγητές υλικό!!) και για να λαμβάνετε επείγουσες ΟΜΑΔΙΚΕΣ ανακοινώσεις που αφορούν τα 
μαθήματα.  Επειδή, το ΟΜΑΔΙΚΟ μήνυμα, που θα στέλνει το eclass, προέρχεται από 
αυτοματοποιημένη διαδικασία, ΔΕΝ απαντάμε (reply) σε αυτό!  
 
Αν θέλετε να απαντήσετε στην ΟΜΑΔΙΚΗ ανακοίνωση ή θέλετε να κάνετε ένα αίτημα προς 
την Γραμματεία (ατομικά), θα στείλετε email  ΜΟΝΟ στο:   ergastirio-eparkeia@ppp.uoa.gr 

 
Τουλάχιστον 1 φορά κάθε εβδομάδα (προτείνουμε Δευτέρα βράδυ πριν τα μαθήματα κάθε 
εβδομάδας) θα ελέγχετε ΚΑΙ την ιστοσελίδα μας,  για άλλα μη επείγοντα νεότερα. 
(www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr - «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»),  
  

Η Γραμματεία του ΠΠΔΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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