
  Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή 
 

1. Επισκεπτόμαστε τον ιστότοπο  https://uregister.uoi.gr/  

2. Επιλέγουμε την ιδιότητα «Είμαι φοιτητής» και μετά κάνουμε κλικ στο Έναρξη 

Ενεργοποίησης. 

 

Επιλέγουμε  

Ενεργοποίηση Λογαριασμού 

τώρα! 

1. Επιλέγουμε  

Είμαι Φοιτητής 

Επιλέγουμε  

Έναρξη Ενεργοποίησης 

Έναρξη 

ενεργοποίησης 

https://uregister.uoi.gr/


3. Εισάγετε ένα από το δύο πεδία Κινητό ή Email και πατάμε επόμενο 

 

4. Αν η διαδικασία έχει γίνει σωστά λαμβάνουμε έναν κωδικό PIN 

* Σημαντικές Παρατηρήσεις  

Εάν για κάποιο λόγο δεν έχετε λάβει τον κωδικό PIN μπορείτε να λάβετε κάποιον άλλο 

εκ νέου επιλέγοντας «Αποστολή νέου κωδικού».  

 Η μέγιστη διάρκεια του Κωδικού PIN είναι 15 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μόνο μία φορά.  Μετά το πέρας των δεκαπέντε λεπτών ή αφού έχει χρησιμοποιηθεί ο 

Κωδικός PIN είναι άκυρος και θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία. 

Επιλέγουμε  

Επόμενο 

Πληκτρολογήστε τον 

κωδικό που σας έχει 

σταλεί 



 

5. Εφόσον έχετε εισάγει σωστά τον Κωδικό PIN θα εμφανισθεί η οθόνη Επιβεβαίωσης 

Στοιχείων Χρήστη όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην οθόνη αυτή υπάρχει 

μία επισκόπηση των προσωπικών σας στοιχείων που επρόκειτο να καταχωρηθούν. 

 
 

6. Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη Επιβεβαίωσης 

Στοιχείων Χρήστη επιλέγετε «Συμφωνώ». 

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τα στοιχεία Επώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία 

Γέννησης, Φύλλο που εμφανίζονται στην οθόνη «Επιβεβαίωση Στοιχείων Χρήστη» 

κάντε κλικ στο «Διαφωνώ». Θα εμφανισθεί το παράθυρο της παρακάτω εικόνας:  

 
Κάνετε κλικ στο «ΟΚ» και αφού επιστρέψετε στην οθόνη Επιβεβαίωσης Στοιχείων 

Χρήστη  κλείστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (web browser) ώστε 

να ΜΗΝ ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στην συνέχεια πηγαίνετε ή επικοινωνήστε με 

τη Γραμματεία του Τμήματός σας προκειμένου να διορθωθούν τα στοιχεία που 

είναι λανθασμένα. Αφού γίνει η διόρθωση, επαναλάβετε τη διαδικασία 

Ενεργοποίησης Λογαριασμού URegister από την αρχή. 



 

7.  Στην επόμενη οθόνη με τίτλο «Βήμα 4/4: Δημιουργία Κωδικού για τον Χρήστη 

xxxx» σας ζητείτε να εισάγετε έναν ΚΩΔΙΚΟ πρόσβασης. 

 
8. Τσεκάρετε «Συμφωνώ με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της 

εφαρμογής» και επιλέγετε «Εγγραφή» για ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

9. Η εμφάνιση της επόμενης οθόνης υποδηλώνει ότι η Διαδικασία Ενεργοποίησης 

Ηλεκτρονικού Λογαριασμού έχει πλέον ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

 

 

Κάντε κλικ με το ποντίκι σας στα 

πλαίσιο με την ένδειξη «Κωδικός 

Πρόσβασης (password)» (1) και 

εισάγετε τον κωδικό της αρεσκείας 

σας μεγέθους 8 τουλάχιστον 

χαρακτήρων και να περιέχει 

τουλάχιστον γράμματα και αριθμούς. 

Το πράσινο( √ ) 

υποδηλώνει ότι ο 

κωδικός έχει εισαχθεί 

σύμφωνα με τα 

προκαθορισμένα 

πρότυπα και είναι ίδιος 

στα δύο πεδία. 


