
Διαχείριση προφίλ - Οδηγός χρήσης 

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε όλα τα βήματα για τη χρήση της εφαρμογής 
«Διαχείριση προφίλ». 
 

 Οδηγίες για δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη 

 Οδηγίες για υπενθύμιση ονόματος χρήστη 

 Οδηγίες για ορισμό νέου κωδικού πρόσβασης 

 Οδηγίες για επικαιροποίηση στοιχείων χρήστη 
 
 
 
  



Διαχείριση προφίλ - Δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη 

(μόνο για λογαριασμούς ατόμων) 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myprofile.pi.ac.cy 

2. Πατήστε στην επιλογή «Δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη». 

 

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται και πατήστε στο κουμπί «Δημιουργία 

λογαριασμού». Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με (*). Το όνομα χρήστη θα σας 

δοθεί αυτόματα αμέσως μόλις δημιουργήσετε τον λογαριασμό. Ενδέχεται να χρειαστεί 

να αναμένετε έγκριση του λογαριασμού σας. Θα πάρετε σχετικό μήνυμα στο email σας. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό ταυτότητάς σας.  

Γίνονται δεκτά και γράμματα (π.χ. ελληνικές ταυτότητες). 

 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό φακέλου (ΠΦ, ΠΜΠ, Π, Δ, Μ), 

χωρίς να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε γράμματα. 

Αν δεν έχετε αριθμό φακέλου πληκτρολογήστε 0 (μηδέν). 

Πληκτρολογήστε τον λογαριασμό Microsoft 365 που έχετε στο 

ΥΠΠΑΝ. Έχει τη μορφή …………..@te.schools.ac.cy . 

Λογαριασμό έχουν όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί των δημόσιων 

σχολείων της Κύπρου. Αν δεν έχετε λογαριασμό Microsoft 365, 

επιλέξτε το πεδίο «Δεν ισχύει». 

Επιλέξτε από τη λίστα το σχολείο στο οποίο υπηρετείτε τις 

περισσότερες περιόδους κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. 

Αν δεν υπηρετείτε σε κανένα σχολείο, ούτε στο ΥΠΠΑΝ, ούτε στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επιλέξτε «Δεν εργάζομαι σε σχολείο.  

Αν υπηρετείτε και σε δεύτερο ή τρίτο σχολείο, μπορείτε να τα 

προσθέσετε κι αυτά. Μην προσθέσετε σχολεία των 

προηγούμενων χρόνων, αν δεν υπηρετείτε φέτος σε αυτά. 

https://myprofile.pi.ac.cy/


Διαχείριση προφίλ - Υπενθύμιση ονόματος χρήστη (username) 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myprofile.pi.ac.cy 

2. Πατήστε στην επιλογή «Ξέχασα το όνομα χρήστη». 

 

 

 

Α. Λογαριασμός ατόμου 

Β. Λογαριασμός σχολείου 

Γ. Λογαριασμός συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων 
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Α. Για λογαριασμούς ατόμων: 

Α.1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ταυτότητάς σας στο πεδίο που εμφανίζεται και 

ακολούθως πατήστε στο πράσινο βελάκι στα δεξιά. 

 

Α.2. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο το οποίο σας πληροφορεί σε ποιο email πρόκειται να σταλεί 

το μήνυμα. Το email δεν εμφανίζεται ολόκληρο για λόγους προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Αν υπάρχουν δύο διευθύνσεις email μπορείτε να επιλέξετε σε ποια από τις 

δύο επιθυμείτε να σταλεί.  

Σημείωση: Αν δεν είναι σωστή καμιά από τις διευθύνσεις που εμφανίζονται, π.χ. παλιό email που έχει 

αλλάξει, επικοινωνήστε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από το καινούριο σας email και μην προχωρήσετε 

με την αποστολή του μηνύματος. 

 

Α.3. Πατήστε στο κουμπί «Αποστολή» για να πάρετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σχετική πληροφόρηση. 

 

Σημείωση 1: Το μήνυμα στέλνεται αυτόματα τη στιγμή που εμφανίζεται η πιο πάνω πληροφόρηση. Σε 

περίπτωση που δεν εντοπίζετε το μήνυμα, μπορείτε να ελέγξετε και τον φάκελο junk/spam του email σας. 

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο λογαριασμός χρήστη, η πιο πάνω διαδικασία δεν 

εφαρμόζεται. Θα πρέπει να προβείτε σε «Δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη». 

  



Β. Για λογαριασμούς σχολείων: 

Β.1. Πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο για λογαριασμούς σχολείων. Αγνοήστε το αριθμό 

ταυτότητας. 

 

Β.2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου (email) 

στο πεδίο που εμφανίζεται και ακολούθως πατήστε στο πράσινο βελάκι στα δεξιά. 

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση που έχει το επίσημο email του σχολείου σας από τη σελίδα 

του ΥΠΠΑΝ, πατώντας «Κατάλογοι email». 

 

Β.3. Πατήστε στο κουμπί «Αποστολή» για να πάρετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του σχολείου. 

 

Β.4. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σχετική πληροφόρηση. 

 

Σημείωση: Το μήνυμα στέλνεται αυτόματα στο email του σχολείου τη στιγμή που εμφανίζεται η πιο πάνω 

πληροφόρηση. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζετε το μήνυμα, μπορείτε να ελέγξετε και τον φάκελο 

junk/spam του email του σχολείου. 

  



Γ. Για λογαριασμούς συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων: 

Γ.1. Πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο για λογαριασμούς συνδέσμων γονέων και 

κηδεμόνων. Αγνοήστε το αριθμό ταυτότητας. 

 

Γ.2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδέσμου 

γονέων και κηδεμόνων (email) στο πεδίο που εμφανίζεται και ακολούθως πατήστε στο 

πράσινο βελάκι στα δεξιά. 

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση που έχει το επίσημο  email του συνδέσμου σας από τη σελίδα 

του ΥΠΠΑΝ, πατώντας «Κατάλογοι email». 

 

Γ.3. Πατήστε στο κουμπί «Αποστολή» για να πάρετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων. 

 

Γ.4. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σχετική πληροφόρηση. 

 

Σημείωση: Το μήνυμα στέλνεται αυτόματα στο email του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων τη στιγμή 

που εμφανίζεται η πιο πάνω πληροφόρηση. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζετε το μήνυμα μπορείτε να 

ελέγξετε και τον φάκελο junk/spam του email του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων. 

  



Διαχείριση προφίλ - Ορισμός νέου κωδικού 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myprofile.pi.ac.cy 

2. Πατήστε στην επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου». 

 

 

Α. Λογαριασμός ατόμου 

Β. Λογαριασμός σχολείου 

Γ. Λογαριασμός συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων 

 

Α. Για λογαριασμούς ατόμων: 

Α.1. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (username) στο πεδίο που εμφανίζεται και 

ακολούθως πατήστε στο πράσινο βελάκι στα δεξιά. 

  

Α.2. Ακολούθως πληκτρολογήστε τον αριθμό της ταυτότητάς σας στο πεδίο που 

εμφανίζεται και ακολούθως πατήστε στο πράσινο βελάκι στα δεξιά. 
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Α.3. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο το οποίο σας πληροφορεί σε ποιο email πρόκειται να σταλεί 

το μήνυμα. Το email δεν εμφανίζεται ολόκληρο για λόγους προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Αν υπάρχουν δύο διευθύνσεις email μπορείτε να επιλέξετε σε ποια από τις 

δύο επιθυμείτε να σταλεί.  

Σημείωση: Αν δεν είναι σωστή καμιά από τις διευθύνσεις που εμφανίζονται, π.χ. παλιό email που έχει 

αλλάξει, επικοινωνήστε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο από το καινούριο σας email και μην προχωρήσετε 

με την αποστολή του μηνύματος. 

 

 

Α.4. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σχετική πληροφόρηση. 

 

Σημείωση 1: Το μήνυμα στέλνεται αυτόματα τη στιγμή που εμφανίζεται η πιο πάνω πληροφόρηση. Σε 

περίπτωση που δεν εντοπίζετε το μήνυμα, μπορείτε να ελέγξετε και τον φάκελο junk/spam του email σας. 

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο λογαριασμός χρήστη, η πιο πάνω διαδικασία δεν 

εφαρμόζεται. Θα πρέπει να προβείτε σε «Δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη». 

 

Μεταβείτε στο σημείο Δ για τη συνέχεια των οδηγιών ορισμού νέου κωδικού. 

  



Β. Για λογαριασμούς σχολείων: 

Β.1. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (username) του σχολείου στο πεδίο που 

εμφανίζεται και ακολούθως πατήστε στο πράσινο βελάκι στα δεξιά. 

 

 

Β.2. Πατήστε στο κουμπί «Αποστολή» για να πάρετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του σχολείου. 

 

 

Β.3. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σχετική πληροφόρηση. 

  

Σημείωση: Το μήνυμα στέλνεται αυτόματα στο email του σχολείου τη στιγμή που εμφανίζεται η πιο πάνω 

πληροφόρηση. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζετε το μήνυμα μπορείτε να ελέγξετε και τον φάκελο 

junk/spam του email του σχολείου. 

 

Μεταβείτε στο σημείο Δ για τη συνέχεια των οδηγιών ορισμού νέου κωδικού. 

 

  



Γ. Για λογαριασμούς συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων: 

Γ.1. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (username) του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων 

στο πεδίο που εμφανίζεται και ακολούθως πατήστε στο πράσινο βελάκι στα δεξιά. 

 

 

Γ.2. Πατήστε στο κουμπί «Αποστολή» για να πάρετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων. 

 

 

Γ.3. Θα εμφανιστεί στην οθόνη σχετική πληροφόρηση. 

  

Σημείωση: Το μήνυμα στέλνεται αυτόματα στο email του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων τη στιγμή 

που εμφανίζεται η πιο πάνω πληροφόρηση. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζετε το μήνυμα μπορείτε να 

ελέγξετε και τον φάκελο junk/spam του email του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων. 

 

Μεταβείτε στο σημείο Δ για τη συνέχεια των οδηγιών ορισμού νέου κωδικού. 

 

  



Για όλους τους λογαριασμούς: 

Δ. Ορισμός νέου κωδικού 

Δ.1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο στο μήνυμα που πήρατε. 

 

Δ.2. Πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό στα δύο πεδία που εμφανίζονται και πατήστε 

στο κουμπί «Αποθήκευση». 

 

Δ.3. Θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα για την επιτυχή αλλαγή του κωδικού. 

 

 

  



Διαχείριση προφίλ - Επικαιροποίηση στοιχείων χρήστη 

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myprofile.pi.ac.cy 

2. Πατήστε στην επιλογή «Επικαιροποίηση στοιχείων χρήστη». 

 
 

Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ακόμη είσοδο θα εμφανιστεί 

η οθόνη για να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία πρόσβασής σας, 

δηλαδή το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης. 

3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία σας. Ενημερώστε τα στοιχεία 

που έχουν αλλάξει και πατήστε στο κουμπί «Επικαιροποίηση». 

4. Για λογαριασμούς ατόμων Για λογαριασμούς σχολείων 

 

 

 

 

 

 

Για λογαριασμούς συνδέσμων γονέων  
και  κηδεμόνων 
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