Διαδικασία επαναπιστοποίησης/εγγραφής στο σύστημα Uregister
Η εφαρμογή https://uregister.unipi.gr επιτρέπει την επαναπιστοποίηση των παλαιών
χρηστών και την εγγραφή των νέων χρηστών στην νέα υποδομή ιδρυματικού λογαριασμού.
Τα στοιχεία των χρηστών βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού ή/και φοιτητών
και η διαδικασία έχει σαν στόχο την δημιουργία του νέου λογαριασμού για τον χρήστη, στον
οποίο θα διατηρήσει το username που του είχε αποδοθεί, αλλά θα ορίσει ένα νέο κωδικό
πρόσβασης (password).

Με την επιλογή της ενεργοποίησης του λογαριασμού, ο χρήστης οδηγείται στην σελίδα
επιλογής της ιδιότητας του. Επισημαίνεται πως για κάθε διαφορετική ιδιότητα ο χρήστης θα
πρέπει να κάνει εκ νέου την διαδικασία. Αυτό σημαίνει πως αν ο χρήστης είναι και φοιτητής
αλλά και μέλος προσωπικού θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή δυο φορές, επιλέγοντας τον
αντίστοιχο κάθε φορά ρόλο.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένας λογαριασμός που θα αντιστοιχεί στο φυσικο πρόσωπο,
ο οποίος θα αντικατοπτρίζει και τις δυο ιδιότητες. Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, ο
χρήστης αποκτά επίσης πρόσβαση στην υπηρεσία https://mypassword.unipi.gr από όπου
ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό του και να ενημερώσει το κινητό του και το
εξωτερικό του email.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Uregister, στο παρασκήνιο και μέσω της υπηρεσίας
academicid.gunet.gr δημιουργείται ένα μοναδικό κλειδί (μή ορατό στο χρήστη). Το κλειδί
αυτό είναι το μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη ως φυσικού προσώπου, οποίο παραμένει
σταθερό, ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων που έχει ή θα αποκτήσει στο μέλλον ο χρήστης κατά
την φοιτητική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Για παράδειγμα, κάποιος εργαζόμενος στο Πανεπιστήμιο που είναι ταυτόχρονα φοιτητής σε
ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, θα έχει δύο usernames, ένα για κάθε ιδιότητά του,
τα οποία όμως συνδέονται με το ίδιο AcademicID.

Επίσης, εάν ένας φοιτητής αποφασίσει να μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστήμιο, θα αλλάξει
όνομα χρήστη, καθώς θα του αποδοθεί νέο από το ίδρυμα στο οποίο μετακινείται, όμως θα
διατηρήσει το ίδιο AcademicID.

Περίπτωση 1. Μέλος ΔΕΠ ή διοικητικός υπάλληλος
Για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, η επαναπιστοποίηση του χρήστη γίνεται είτε με
βάση την διεύθυνση email, είτε το κινητό τηλέφωνο, που έχει δηλωθεί στην διεύθυνση
προσωπικού.

Ακολούθως γίνεται αναζήτηση για τον χρήστη αυτόν και έλεγχος ύπαρξης των απολύτως
απαραίτητων στοιχείων του για να γίνει η εγγραφή (Επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ημερομηνία
γέννησης, username). Αν κάποιο λείπει η διαδικασία σταματά.
Αν όλα τα στοιχεία είναι συνεπή, τότε στο χρήστη αποστέλλεται ένα μοναδικό pin για να
πιστοποιήσει την ταυτότητα του.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει χάσει το pin ή για κάποιο
άλλο λόγο θέλει ένα άλλο, μπορεί να αιτηθεί στην σελίδα
αυτή νέο pin. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν
όλα τα προηγούμενα και ο χρήστης να κληθεί να
χρησιμοποιήσει το νεότερο
Με την σωστή επιβεβαίωση του pin, γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας του ΑΜΚΑ, της
ημερομηνίας γέννησης και του επώνυμου από το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.
Αν δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στα παραπάνω βήματα, τότε παρουσιάζεται
στον χρήστη η καρτέλα με τα στοιχεία του.

Στην οθόνη αυτή, ο χρήστης καλείται να συμφωνήσει η όχι με τα στοιχεία. Αν διαφωνεί θα
πρέπει αν επικοινωνήσει με την αρμόδια διεύθυνση για την διόρθωση των στοιχείων του.
Αν συμφωνεί μπορεί αν προχωρήσει στην εγγραφή του, δημιουργώντας ένα νέο κωδικό
πρόσβασης.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του username. Με την εισαγωγή ενός
κωδικού που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις ολοκληρώνεται η εγγραφή και στο χρήστη
παρουσιάζεται η τελική οθόνη:

Περίπτωση 2 - Φοιτητής
Οι φοιτητές μπορούν να ταυτοποιηθούν με 2 τρόπους: είτε με κινητό/email που έχουν
δηλώσει στη Γραμματεία, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, είτε με τα στοιχεία
πρόσβασης που έχει για το students.unipi.gr, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:

Με την επιτυχημένη πιστοποίηση ελέγχονται και πάλι τα στοιχεία του. Εάν στην καρτέλα
του φοιτητή στη γραμματεία δεν είναι καταχωρημένα τα στοιχεία ΑΜΚΑ, θα ζητηθούν στην
επόμενη οθόνη, διαφορετικά η εφαρμογή θα προχωρήσει στην ταυτοποίηση των
στοιχείων.

Καθώς πολλοί από τους φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν ελληνικό ΑΜΚΑ, το σύστημα δίνει
τη δυνατότητα εισαγωγής ενός αριθμού ασφάλισης άλλης χώρας, είτε του αριθμού της
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης.

Στο επόμενο βήμα, παρουσιάζονται τα στοιχεία του φοιτητή, όπως ανακτήθηκαν και
ζητείται η συναίνεση για την καταχώρηση του κινητού τηλεφώνου και του εξωτερικού
email του φοιτητή:

Κατόπιν, ζητείται η εισαγωγή ενός έγκυρου νέου κωδικού πρόσβασης:

Στο τελικό βήμα η εγγραφή ολοκληρώνεται, οδηγώντας στην ακόλουθη οθόνη:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν μια σειρά από λάθη.
Τα λάθη παρουσιάζονται στον χρήστη με την ακόλουθη οθόνη:

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την εγγραφή σας στο σύστημα,
παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα στο email idmhelpdesk@unipi.gr αναφέροντας:
-

Τον αριθμό μητρώου σας ή το πρόθεμα του email σας, εάν είστε μέλος ΔΕΠ/Προσωπικού
Το ονοματεπώνυμό σας
Την περιγραφή του προβλήματος
Τον κωδικό λάθους που επιστρέφει η εφαρμογή
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ
Επιβεβαίωση και διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο ΑΜΚΑ
-

Για όλους τους χρήστες, η επιβεβαίωση των βασικών στοιχείων του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ μπορεί
να γίνει μέσω της υπηρεσίας https://www.amka.gr/AMKAGR/
Ειδικά για τους προπτυχιακούς φοιτητές, υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας
https://amka.gunet.gr, η οποία δίνει εκτενέστερη εικόνα των στοιχείων του μητρώου ΑΜΚΑ
Εάν το λάθος εντοπίζεται στην εγγραφή σας στο ΑΜΚΑ, η μεταβολή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε
ΚΕΠ με τη διαδικασία που αναφέρεται εδώ: https://www.amka.gr/odigos7.html

Επιβεβαίωση των στοιχείων που τηρούνται στη Γραμματεία
-

Από το students.unipi.gr, στην ενότητα «Στοιχεία Φοιτητή» παρουσιάζεται η καρτέλα φοιτητή με όλα
τα τηρούμενα στοιχεία μητρώου (μόνο προβολή). Διόρθωση γίνεται στη Γραμματεία, όπου μπορείτε
να ζητήσετε μια «Δήλωση Επικαιροποίησης Στοιχείων»

Επιβεβαίωση των στοιχείων που τηρούνται στη Διεύθυνση Προσωπικού (για μέλη ΔΕΠ ή προσωπικό)
-

Απευθείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ή Τμήμα Διοικητικού
προσωπικού, αναλόγως της περίπτωσης).

