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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΛΟΓ/ΣΜΟΥ RESCOM ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ 

Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα  

https://webrescom.ru.aegean.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 

 

Νέα λειτουργία: Σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ καθώς 

και λογαριασμού πρόσβασης στο web-resCom ηλεκτρονικά, χωρίς την απαίτηση αποστολής 

αίτησης στον ΕΛΚΕ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήσετε εδώ. 

 

https://webrescom.ru.aegean.gr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://webrescom.ru.aegean.gr/createPass.aspx
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Εάν είχατε παλαιότερα οικονομική σχέση με τον ΕΛΚΕ (σύναψη σύμβασης) έχουν 

καταχωρηθεί τα προσωπικά σας στοιχεία και έχει δημιουργηθεί καρτέλα προσώπου.  

Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε δημιουργία λογαριασμού web-resCom. Εάν  δεν έχετε 

καρτέλα προσώπου θα πρέπει πρώτα να τη δημιουργήσετε. 

 

 

Α)Δημιουργία καρτέλας προσώπου στον ΕΛΚΕ 

Για να δημιουργήσετε καρτέλα προσώπου και στην συνέχεια λογαριασμό στο web-resCom 
θα πρέπει να γνωρίζετε: 

 Τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου 

 Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την Διεύθυνση Οικονομικής 

Υπηρεσίας 

 Τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας  

 Την Διεύθυνση έδρας/κατοικίας  είναι η διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην 

ΔΟΥ σας 

 Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας  

 Φωτοτυπίες: ταυτότητας, έναρξης επαγγέλματος εφόσον διαθέτετε, 

ταυτοποίησης τραπεζικού λογαριασμού (έντυπο Ατ13) και έντυπο 

ταυτοποίησης (έντυπο ΥΔ8). Τα έγγραφα θα είναι ένα αρχείο σε μορφή zip ή 

pdf.  
Σημείωση: Τα έντυπα Ατ13 και ΥΔ8 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου https://my.ru.aegean.gr/hl/rescom/documents. Σε 
περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση, επικοινωνήστε με το Τμήμα Θεσμικής 

Υποστήριξης στο email ru-is-hr@aegean.gr 

Γνωρίζοντας τα παραπάνω στοιχεία ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

 Πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας στα πεδία 

 Πατάτε το κουμπί "κωδικός μιας χρήσης" για να αποσταλεί στο email σας 

κωδικός μιας χρήσης 

 Εισάγετε τον κωδικό που λάβατε στο αντίστοιχο πεδίο. Προσοχή! Ο κωδικός 

αυτός έχει διάρκεια 5 λεπτά μόνο  
 Πατάτε το κουμπί δημιουργία λογαριασμού 

Το σύστημα αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους θα σας προχωρήσει 

στην ολοκλήρωση της ενέργειας.  

 

 

 

 

Ο Λογαριασμός που θα δημιουργηθεί θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής μέχρι την 
καταχώρηση της πρώτης σας σύμβασης στον ΕΛΚΕ. Μετά την έγκριση της πρώτης σας 
σύμβασης, θα σας στείλει email το οποίο θα σας ενημερώνει για την διαδικασία εισαγωγής 
κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν για να 
ολοκληρώσετε την διαδικασία. 

 

 

 
Δημιουργία καρτέλας προσώπου ν 

https://my.ru.aegean.gr/hl/rescom/documents
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Στην πλατφόρμα δημιουργίας καρτέλας σας ζητούνται προς συμπλήρωση τα εξής 
στοιχεία:  

 

 

Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Φύλο, Οικογενειακή κατάσταση, Ημερομηνία 
Γέννησης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Διεύθυνση 
έδρας/κατοικίας, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Επάγγελμα (π.χ. Ερευνητής, υπότροφος/ή 
όχι, υποψήφιος διδάκτορας/ ή μεταδιδάκτορας/ή όχι / την εξειδίκευση σας(όπως φυσικός), 
ή το επάγγελμα που δηλώνετε στην εφορία), Αριθμός Μητρώου Κοιν. Ασφάλισης, IBAN 
Τραπεζικού λογαριασμού(αν Κινητό, τηλέφωνο, Email ,Κωδικός μιας χρήσης. 
Πατάμε: 
 

 

Β)Σε περίπτωση που υπάρχει ο συνεργάτης στο rescom αλλά δεν έχει 
λογαριασμό και θέλει να δημιουργήσει. 

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο web-resCom θα πρέπει να γνωρίζετε:  

 Τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στον ΕΛΚΕ 

 Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου  

 Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας  

Το σύστημα αφού πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους θα σας προχωρήσει στην 
ολοκλήρωση της ενέργειας. Στην συνέχεια θα σας στείλει email το οποίο θα σας ενημερώνει 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
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για την διαδικασία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες 
που θα σας αποσταλούν για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. 
 

 Α) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

 

Β) Αριθμός Μητρώου Κοιν. Ασφάλισης 

 

Γ) Ε-mail ………… 

 

 

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Τμήμα 

Θεσμικής Υποστήριξης στο email ru-is-hr@aegean.gr 

      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 
Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ  

mailto:ru-is-hr@aegean.gr

