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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΠΘ 

 
Για την απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού στο ΑΠΘ και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει αρχικά να 
προσέλθετε στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και να πραγματοποιήσετε την εγγραφή 
σας. 
(βλ. σχετική ανακοίνωση: http://www.law.auth.gr/el/node/2871) 

 
Για την δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού στο ΑΠΘ είναι απαραίτητα: α. αριθμός κινητού τηλεφώνου και β. ο 
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), οι οποίοι πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. 

 
Στη συνέχεια θα λάβετε ένα μήνυμα SMS (από την ημέρα εγγραφή σας, ως 5 εργάσιμες ημέρες το αργότερο) από το 
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (http://it.auth.gr/) με περαιτέρω οδηγίες για τη δημιουργία του 
ιδρυματικού λογαριασμού. Συγκεκριμένα θα σας αποσταλούν 2 αριθμοί (ΑΠΜ και OTP) οι οποίοι είναι απαραίτητοι 
για τη συνέχιση της διαδικασίας. Από τη στιγμή που θα λάβετε το SMS πρέπει να δημιουργήσετε τον ιδρυματικό 
λογαριασμό το αργότερο σε 3 ημέρες, διότι διαφορετικά θα λήξει η περίοδος χρήσης του κωδικού OTP. 
(βλ. παρακάτω εικόνα https://register.auth.gr/account/) 

 

 
 

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα με την ενεργοποίηση του λογαριασμού επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (Τηλέφωνο: 2310 999000 / Email:  support@auth.gr) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται ως δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) καθώς και στις υπηρεσίες του ΑΠΘ 
(π.χ. Βιβλιοθήκη, Γραμματεία). 
Με την εγγραφή σας στη Γραμματεία θα λάβετε γνώση του Αριθμού Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ) σας, ο οποίος είναι 
απαραίτητος για τη διαδικασία. 
Στη συνέχεια θα υποβάλετε αίτηση για απόκτηση ακ. ταυτότητας στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά (βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης) και 
δεν θα χρειαστεί να προσέλθετε εκ νέου από τη Γραμματεία της Σχολής για την παραλαβή της ακ. ταυτότητας. 

 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: 
http://academicid.minedu.gov.gr/ 

 

Εγχειρίδιο Χρήσης: 
http://academicid.minedu.gov.gr/UserManual.aspx 

 
Εγγραφή και Υποβολή Αίτησης: 
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ 

 
Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία απόκτησης της ακαδημαϊκής ταυτότητας 
επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx) 
Tηλέφωνο: 215 215 7855/ Ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00 (Δευτέρα με Παρασκευή) 
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