
 

 

 
 

Οδηγός απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 

πηγές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

 
 

 
 

 

H Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και λοιπό προσωπικό) έχει τη δυνατότητα 

να έχει απευθείας πρόσβαση στις διαθέσιμες πηγές της Βιβλιοθήκης απομακρυσμένα μέσα από τη 

λειτουργία του proxy server που διατίθεται από το Κέντρο Δικτύων. 

Με αυτή την υπηρεσία ο κάθε χρήστης μπορεί να αναγνωρίζεται από τις πηγές που επισκέπτεται σα να 

βρίσκεται μέσα στο campus του Πανεπιστημίου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν τα μέλη του Πανεπιστημίου που 

επιθυμούν την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας. 



1. Επίσκεψη στο https://www.uoi.gr/diafora/proxy/ και συμπλήρωση οnline στην αίτηση για την 

πρόσβαση μέσω proxy που έχει δημιουργήσει το Κέντρο Δικτύων. Όσοι χρήστες δεν ανήκουν σε  

κάποια σχολή ή δεν είναι εκπαιδευτικό προσωπικό, επιλέγουν στα στοιχεία "μέλος ΔΕΠ" και ένα 

οποιοδήποτε Τμήμα. Αυτό δεν έχει σημασία για την πορεία της αίτησης. 
 

 
 
 
 

2. Αυτόματα έρχεται στο δηλωθέν email (το οποίο πρέπει να είναι του Πανεπιστημίου) ένα email 

επιβεβαίωσης με ένα σύνδεσμο. 
 

 

 
3. Πατώντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο, εντός 3 λεπτών γίνεται η ενεργοποίηση και έρχονται στο 

email οι οδηγίες για ρύθμιση του proxy server σε Firefox ή Chrome (όποιο πρόγραμμα περιήγησης 

χρησιμοποιεί το καθένας) σε 2 συμπιεσμένα αρχεία zip. 
 

http://www.uoi.gr/diafora/proxy/


4. Εκτελούμε τις παρακάτω ενέργειες για τον καθορισμό των ρυθμίσεων του proy server στο πρόγραμμα 

περιήγησης (όπως αναφέρει το Κέντρο Δικτύων) – Τρέχον παράδειγμα στο πρόγραμμα Mozilla Firefox 
 

 



 

5. Κατόπιν προς επιβεβαίωση των σωστών ρυθμίσεων προτείνεται μετάβαση στη σελίδα www.ip- 

address.eu η οποία εμφανίζει με τι διεύθυνση πλοηγείται πλέον ο υπολογιστής στο internet. Η 

διεύθυνση που θα εμφανιστεί πρέπει να είναι της μορφής 195.130. κ.λπ. 
 

 

 
6. Επιλέγουμε νέο παράθυρο στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο ζητάει όνομα χρήστη και κωδικό και 

εισάγουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού. 
 

 

 
Από αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής αναγνωρίζεται σα να βρίσκεται εντός του campus του Πανεπιστημίου και 

μπορεί να προσπελάσει πηγές μέσα από τη σελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης lib.uoi.gr. 


