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1. Ειςαγωγή
Το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ςε ςυνεργαςία με το GUnet ολοκλθρϊνει τισ υπθρεςίεσ καταλόγου για το
ςφνολο τθσ Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ. Με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ κάκε μζλοσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων,
είτε είναι φοιτθτισ είτε Ακαδθμαϊκό ι Διοικθτικό Προςωπικό, κα ζχει ζνα και μόνο κωδικό (username –
password) για πρόςβαςθ ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πρόςβαςθ ςτισ
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ είναι θ ενεργοποίθςθ αυτοφ του μοναδικοφ κωδικοφ πρόςβαςθσ.
Με το μοναδικό αυτό κωδικό τα μζλθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ αποκτοφν πρόςβαςθ ςε Ψθφιακζσ
Υπθρεςίεσ όπωσ ςτο νζο e-mail, τθν Ψθφιακι Υπογραφι, τθν Ακαδθμαϊκι Ταυτότθτα, το ΑΠΕΛΛΑ, το
ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ, ο ΠΙΘΟΣ κτλ. Τα περιςςότερα μζλθ τθσ Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ ζχουν ιδθ αποκτιςει
κωδικό και ζχουν πρόςβαςθ ςτο ΑΠΕΛΛΑ, ζχουν εκδϊςει Ακαδθμαϊκι Ταυτότθτα κτλ και δεν απαιτείται να
ακολουκιςουν αυτζσ τισ οδθγίεσ.
Στο εγχειρίδιο αυτό δίνονται οδθγίεσ για τθν δθμιουργία του μοναδικοφ κωδικοφ πρόςβαςθσ για το
Ακαδθμαϊκό και Διοικθτικό Προςωπικό του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, για όςουσ δεν τον ζχουν
δθμιουργιςει ακόμα.
Θα υπάρξει ςφντομα ενθμζρωςθ για το νζο e-mail και τισ Ψθφιακζσ Υπογραφζσ, που ςτθρίηονται ςτον
προθγοφμενο κωδικό πρόςβαςθσ. Χωρίσ τθν ενεργοποίθςθ αυτοφ του κωδικοφ δεν κα είναι δυνατι θ
πρόςβαςθ ςτο νζο e-mail. Επίςθσ λεπτομερισ περιγραφι των υπθρεςιϊν που παρζχονται από το δίκτυο
ΕΔΕΤ υπάρχει ςτο δικτυακό τόπο: https://grnet.gr/services-all/.
Τι πρέπει να γνωρίζετε.
 Για τθν ενεργοποίθςθ του κωδικοφ: ζνα κινθτό τθλζφωνο για τον PIN ι ζνα εξωτερικό e-mail.
 Για τθν απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ: τον προθγοφμενο κωδικό πρόςβαςθσ, το ΑΜ Μιςκοδοςίασ
και μια ψθφιακι φωτογραφία (ακολουκοφν οδθγίεσ)
Για οποιαδιποτε βοικεια ι διευκρίνθςθ μπορείτε να επικοινωνιςετε με το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ
Μθχανοργάνωςθσ.

Κϊςτασ Πλατισ
Προϊςτάμενοσ
Διεφκυνςθσ Μθχανοργάνωςθσ
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2. Ενεργοποίηςη Κωδικού
1ο Βθμα: Συνδεκείτε ςτο https://uregister.uoi.gr. Θα δείτε τθ παρακάτω εικόνα και επιλζξτε ‘Ενεργοποίθςθ λογαριαςμοφ τϊρα’
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2ο Βθμα: Στθ ςυνζχεια επιλζξτε τθν ιδιότθτά ςασ.
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3ο Βθμα: Στθ ςελίδα που κα εμφανιςκεί ςυμπλθρϊςτε ζνα κινθτό τθλζφωνο επιλζξτε ‘Επόμενο’. Το κινητό τηλέφωνο είναι απαραίτητο και μην ςυμπληρώςετε το
εξωτερικό mail. Αν ςτο ςθμείο αυτό δεν αποδζχεται τα ςτοιχεία ςασ, ςτείλτε mail ςτο ddioikit@cc.uoi.gr με το ονοματεπϊνυμό ςασ και το ορκό αρικμό κινθτοφ ϊςτε να
διορκωκοφν τα ςτοιχεία ςασ που τθροφνται ςτο πρόγραμμα Διαχείριςθσ Προςωπικοφ και δοκιμάςτε αργότερα.

Σελίδα 6 από 11

4ο Βθμα: Ειςάγετε τον κωδικό PIN που κα λάβετε ςτο κινθτό ςασ και επιλζξτε ‘Επόμενο’
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5ο Βθμα: Εμφανίηονται τα βαςικά ςασ ςτοιχεία και ο κωδικόσ που κα χρθςιμοποιθκεί. Τα ςτοιχεία αυτά αντλοφνται αυτόματα από το ςφςτθμα HRMS του Πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων. Για ςυνζχεια επιλζξτε ‘Συμφωνϊ’.
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6ο Βθμα: Στο τελευταίο βιμα κα καταχωριςετε το κωδικό πρόςβαςθσ (password). Συμπλθρϊνετε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και επιλζγετε ‘Εγγραφι’

Σελίδα 9 από 11

Τζλοσ κα εμφανιςκεί θ ςελίδα επιβεβαίωςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ.
Αν κζλετε να αλλάξετε ςτο μζλλον το password, ςυνδεκείτε ςτο https://mypassword.uoi.gr.
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3. Διαδικαςία απόκτηςησ Ακαδημαΰκήσ Ταυτότητασ
Η διαδικαςία αυτι δεν είναι απαραίτθτθ να γίνει άμεςα. Μπορεί να γίνει ςε 2ο χρόνο. Η Ακαδθμαϊκι ταυτότθτα κα χρθςιμοποιείτε και για ψθφιακι υπογραφι.
Συνδεκείτε ςτθν παρακάτω ςελίδα: https://submit-academicid.minedu.gov.gr και από τθν δεξιά καρτζλα ‘Είςοδοσ’ επιλζξτε ‘Προςωπικό Ιδρυμάτων/Φορζων’. Εγχειρίδιο
χριςθσ παρζχεται ςτο http://academicid.minedu.gov.gr/Files/FacultyManual.pdf ι εναλλακτικά οδθγίεσ ςε βίντεο ςτο http://academicid.minedu.gov.gr/Video.aspx.
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