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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέμα:  Είσοδος στο νέο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών για τα 
Προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης που στάληκε από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου (Π.Ι.Κ.), για τη λειτουργία νέου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος 

εγγραφών για τα Προγράμματα που προσφέρει, θα θέλαμε να σημειώσουμε κάποιες 

βασικές αλλαγές που χρειάζεται να λάβετε υπόψη σας (βλ. πιο κάτω). Σημειώνεται 

ότι η λειτουργία της πλατφόρμας συνεχίζει να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες.  

Βασικές αλλαγές για πρόσβαση στο νέο Διαδικτυακό Περιβάλλον εγγραφών 

για τα Προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

- Ο τρόπος σύνδεσής σας με τα Διαδικτυακά Περιβάλλοντα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου έχει αλλάξει, με στόχο να συνδέεστε χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα 

χρήστη και τον ίδιο κωδικό.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής 

Αυθεντικοποίησης χρηστών (Central Authentication Service) στη σελίδα 

https://login.pi.ac.cy.  

- Η πρόσβαση στο νέο Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών από τους χρήστες ΔΕΝ 

ΓΙΝΕΤΑΙ πλέον με τον αριθμό ταυτότητας και τον κωδικό (password) που 

χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. Αντίθετα, για την πρόσβαση οι χρήστες θα 

χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν 

για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου (https://login.pi.ac.cy). Οι χρήστες που δεν έχουν λογαριασμό θα πρέπει να 

δημιουργήσουν νέο λογαριασμό πρόσβασης (λεπτομερείς οδηγίες επισυνάπτονται), 

για να συνδεθούν στα Διαδικτυακά Περιβάλλοντα του Π.Ι.Κ. 

- Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας θα πρέπει να έχετε καταχωρίσει μια έγκυρη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (email address), στην οποία να έχετε 

πρόσβαση.  Σε περίπτωση κατά την οποία η διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει 

δεν είναι έγκυρη (θα μπορείτε να την δείτε στη διαδικασία διαχείρισης του 
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λογαριασμού σας), θα πρέπει να την επικαιροποιήσετε, αποστέλλοντας αυτήν που 

είναι έγκυρη στο info@cyearn.pi.ac.cy  

- Για εγγραφή σε Προγράμματα που αφορούν σε σχολεία (και όχι άτομα), σημειώνεται 

ότι έχουν δημιουργηθεί λογαριασμοί σε σχολεία.  Η σύνδεση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ πλέον με 

τον προσωπικό λογαριασμό του Διευθυντή του σχολείου και τον κωδικό παραγγελιών 

βιβλίων.  Αυτό έχει τώρα αλλάξει.  Θα πρέπει το σχολείο να συνδεθεί με το όνομα 

χρήστη σχολείου (username) και τον κωδικό (password) που έχει για την Υπηρεσία 

Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 

(https://login.pi.ac.cy). 

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνδεσή σας μέσω της Υπηρεσίας 

Κεντρικής Αυθεντικοποίησης χρηστών (Central Authentication Service) θα δείτε πιο 

κάτω.  Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα σύνδεσης, παρακαλούμε να 

στείλετε email στη διεύθυνση info@cyearn.pi.ac.cy και ο αρμόδιος λειτουργός θα 

επικοινωνήσει μαζί σας προς επίλυση του προβλήματός σας.  

 

Οδηγίες σύνδεσης σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου, μέσω της Υπηρεσίας Κεντρικής Αυθεντικοποίησης 

χρηστών (Central Authentication Service) 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο 

πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του, έχει εγκαταστήσει την 

Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης χρηστών (Central Authentication Service). Η 

υπηρεσία βρίσκεται στη διεύθυνση https://login.pi.ac.cy και μέσω αυτής της 

υπηρεσίας οι χρήστες μπορούν να έχουν είσοδο στους ιστοχώρους των 

προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εισάγοντας μόνο μία φορά (Single 

Sign On) τα στοιχεία πρόσβασής τους, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό. 

Παραδείγματα τέτοιων ιστοχώρων είναι το Διαδικτυακό Περιβάλλον εγγραφών για τα 

προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, η Ηλεκτρονική Πύλη 

Επαγγελματικής Μάθησης, η Πλατφόρμα Υποβολής Σεμιναρίων CYberSafety, το 

Φωτόδεντρο Κύπρου κ.ά. 

Υπάρχουν τρία είδη λογαριασμών χρήστη: λογαριασμοί ατόμων, λογαριασμοί 

σχολείων και λογαριασμοί συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων. Οι χρήστες οι 

οποίοι θέλουν να έχουν είσοδο σε ιστοχώρους που αξιοποιούν αυτή την υπηρεσία, 

χρησιμοποιούν είτε τον ατομικό λογαριασμό χρήστη είτε τον λογαριασμό του 

σχολείου είτε τον λογαριασμό του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων,  ανάλογα με το 

τι απαιτείται κάθε φορά από τη δράση στην οποία θέλουν να συμμετέχουν. 

Η διαχείριση του λογαριασμού χρήστη γίνεται μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης 

προφίλ, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση https://myprofile.pi.ac.cy και μέσα από 

αυτό μπορούν οι χρήστες, άτομα ή σχολεία ή σύνδεσμοι, να ενημερώσουν τα 

στοιχεία του προφίλ τους ή να ανακτήσουν το όνομα χρήστη ή να ορίσουν τον κωδικό  

που θέλουν να χρησιμοποιούν.  

Το όνομα χρήστη (username) δεν μπορούν να το ορίσουν οι χρήστες, ούτε να το 

αλλάξουν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι γνωστό, μπορεί να ανακτηθεί μέσα από 
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το περιβάλλον διαχείρισης προφίλ, μέσα από τη διαδικασία «Ξέχασα το όνομα 

χρήστη». 

Την πρώτη φορά που ο χρήστης θέλει να έχει είσοδο, θα πρέπει να ορίσει τον 

κωδικό του. Αυτό ισχύει τόσο για τους ατομικούς λογαριασμούς όσο και για τους 

λογαριασμούς σχολείων ή συνδέσμων. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν θα μπορεί να 

γνωρίζει ποτέ τον κωδικό που έχει ορίσει ο κάθε χρήστης και ο μόνος τρόπος να 

ανακτήσει κάποιος την πρόσβασή του, σε περίπτωση που δεν θυμάται τον κωδικό 

του, είναι μέσα από τη διαδικασία «Ξέχασα τον κωδικό μου», η οποία είναι 

αυτοματοποιημένη και απαιτεί να οριστεί νέος κωδικός. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να γίνει υπενθύμιση υφιστάμενου κωδικού. Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις 

λογαριασμών σχολείων, ο/η διευθυντής/τρια του σχολείου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, 

θα πρέπει να έχει την ευθύνη φύλαξης του κωδικού που έχει οριστεί από το σχολείο. 

Ειδικότερα, για την πρόσβαση στο «Διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών για τα 

προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου» (https://www.pi-

eggrafes.ac.cy), θα πρέπει να γίνεται είσοδος είτε με τον λογαριασμό ατόμου είτε με 

τον λογαριασμό σχολείου είτε με τον λογαριασμό συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων, 

ανάλογα με το τι απαιτείται από την κάθε δράση στην οποία θα υποβληθεί δήλωση 

συμμετοχής, όπως αυτό αναγράφεται στη σχετική εγκύκλιο της κάθε δράσης.  

Α) Χρήστες - Άτομα:  

α. Κάθε χρήστης-άτομο που έχει λογαριασμό στην Υπηρεσία Κεντρικής 

Αυθεντικοποίησης του Π.Ι.Κ. και δεν γνωρίζει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό 

πρόσβασής του, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που δίνονται στη σχετική 

σελίδα (https://login.pi.ac.cy) για υπενθύμιση του ονόματος χρήστη (username) ή για 

ορισμό νέου κωδικού πρόσβασης (password). 

β. Οι χρήστες-άτομα, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους, θα 

μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε σεμινάρια ή άλλες δράσεις 

προσφέρονται ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ (π.χ. Προαιρετικά Σεμινάρια, Συνέδρια-Ημερίδες).  

γ. Τα άτομα που έχουν ήδη ακολουθήσει τη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο 

σημείο α, και γνωρίζουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, λόγω 

συμμετοχής σε Προγράμματα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (π.χ. Καινοτόμα 

Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες, Ασφάλεια στο διαδίκτυο κ.ά.) ή λόγω πρόσβασης 

στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου», δεν θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη 

διαδικασία αυτή.  

δ. Τα άτομα που δεν έχουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την Υπηρεσία 

Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Π.Ι.Κ. θα πρέπει να κάνουν εγγραφή νέου χρήστη, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική σελίδα 

(https://login.pi.ac.cy). 

Β) Χρήστες - Σχολεία:  

ε. Κάθε σχολείο που γνωρίζει ήδη το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό 

σχολείου (password) λόγω χρήσης της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής 

Μάθησης ή συμμετοχής στα Σεμινάρια/Εργαστήρια CyberSafety, θα χρησιμοποιεί 
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αυτό το όνομα χρήστη (username) και τον ίδιο κωδικό σχολείου (password) για το 

περιβάλλον εγγραφών.   

στ. Τα σχολεία που δεν γνωρίζουν το όνομα χρήστη (username) ή τον κωδικό 

σχολείου (password), όπως περιγράφεται στο σημείο ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν 

τις οδηγίες για υπενθύμιση του ονόματος χρήστη (username) ή να ορίσουν νέο 

κωδικό σχολείου (password), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη 

σχετική σελίδα (https://login.pi.ac.cy). 

ζ. Οι χρήστες-σχολεία, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον 

κωδικό του σχολείου (password), θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε 

οποιεσδήποτε δράσεις προσφέρονται ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (π.χ. Πρόγραμμα Υποστήριξης 

Επαγγελματικής Μάθησης, Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Συνέδρια-Ημερίδες στα 

οποία τα σχολεία καλούνται να ορίσουν άτομα).  

Γ. Χρήστες - Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων:   

η. Κάθε Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων σχολείου θα πρέπει να ακολουθήσει τις 

οδηγίες για υπενθύμιση του ονόματος χρήστη (username) και να ορίσει νέο κωδικό 

πρόσβασης (password), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική 

σελίδα (https://login.pi.ac.cy).  

θ. Οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό τους, θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε σεμινάρια ή 

άλλες δράσεις προσφέρονται ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ (π.χ. Σεμινάρια για Γονείς).  

4. Κάθε χρήστης θα πρέπει ελέγξει και να βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία του προφίλ του 

είναι επικαιροποιημένα, ακολουθώντας τις οδηγίες για ενημέρωση στοιχείων χρήστη 

που περιγράφονται στη σχετική σελίδα (https://myprofile.pi.ac.cy/guidelines.pdf). 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τους λογαριασμούς χρηστών υπάρχουν στην 

εγκύκλιο με Αρ.Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018, καθώς και στην 

αρχική σελίδα του ιστοχώρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 

(http://www.pi.ac.cy).  Εκεί υπάρχουν παραρτήματα με πολύ αναλυτικές 

οδηγίες και εικόνες οθόνης, για να σας βοηθήσουν.  

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα σύνδεσης, παρακαλούμε να 

στείλετε email στη διεύθυνση info@cyearn.pi.ac.cy και ο αρμόδιος λειτουργός 

θα επικοινωνήσει μαζί σας προς επίλυση του προβλήματός σας.  
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