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 Οδηγίεσ ενεργοποίηςησ ιδρυματικοφ λογαριαςμοφ φοιτητή 
 

Ο ιδρυματικόσ λογαριαςμόσ φοιτητή είναι απαραίτητοσ για την πρόςβαςη ςτισ ιδρυματικζσ 
ακαδημαϊκζσ υπηρεςίεσ όπωσ το φοιτητολόγιο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ακαδημαϊκή 
ταυτότητα, το ςφςτημα Εφδοξοσ, κ.α. Η ενεργοποίηςη του ιδρυματικοφ λογαριαςμοφ γίνεται 
μζςω τησ υπηρεςίασ Ενεργοποίηςησ Ηλεκτρονικοφ Λογαριαςμοφ του Πανεπιςτημίου 
Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) μία και μοναδική φορά.  
 
Επιςκεφθείτε την υπηρεςία Ενεργοποίηςησ Ηλεκτρονικοφ Λογαριαςμοφ του Πανεπιςτημίου 
Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) και ακολουθήςτε τη διαδικαςία ενεργοποίηςησ βήμα-
βήμα. Στο τρίτο βήμα τησ διαδικαςίασ θα ενημερωθείτε για το όνομα χρήςτη (Username) ενώ 
ςτο τζταρτο και τελευταίο βήμα θα δημιουργήςετε τον μυςτικό κωδικό πρόςβαςησ (Password) 
που επιθυμείτε. Αναλυτικζσ οδηγίεσ θα βρείτε ςτο ςφνδεςμο: https://www.uoi.gr/wp-
content/uploads/2018/09/Odigies-PI-METABASH_17-9-2015.pdf . 
 
Το όνομα χρήςτη δεν μπορεί να αλλάξει. Ο κωδικόσ πρόςβαςησ είναι δυνατόν να αλλάξει 
μζςω τησ υπηρεςίασ Διαχείριςησ Κωδικοφ Χρήςτη (https://mypassword.uoi.gr/). Η Τπηρεςία 
Διαχείριςησ Κωδικοφ Χρήςτη δίνει τη δυνατότητα ςτο χρήςτη, οποιαδήποτε ςτιγμή: 
 να ανακτήςει την πρόςβαςη ςε περίπτωςη που δεν θυμάται τον κωδικό πρόςβαςήσ του, 

ακολουθώντασ το ςφνδεςμο «Ζχω ξεχάςει τον κωδικό μου». 
 να αλλάξει τον κωδικό πρόςβαςησ του ιδρυματικοφ του λογαριαςμοφ, αφοφ ςυνδεθεί ςτο 

λογαριαςμό του, ακολουθώντασ το ςφνδεςμο «Αλλαγή του Κωδικοφ μου»  
 να καταχωρίςει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του μζςω των οποίων  μπορεί να γίνει 

μελλοντικά η ανάκτηςη πρόςβαςησ (ςε περίπτωςη απώλειασ του κωδικοφ πρόςβαςησ), 
αφοφ ςυνδεθεί ςτο λογαριαςμό του, ακολουθώντασ το ςφνδεςμο «Καταχώριςη 
ςτοιχείων». 

  
Για την πρόςβαςη ςτισ ηλεκτρονικζσ ιδρυματικζσ υπηρεςίεσ, με χρήςη του ιδρυματικοφ 
λογαριαςμοφ, ακολουθήςτε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 

1. Φοιτητολόγιο: https://classweb.uoi.gr 
2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: email.uoi.gr.  
 Η διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που δημιουργείται αυτόματα είναι τησ μορφήσ 

username@uoi.gr (όπου username το όνομα χρήςτη του Ιδρυματικοφ Λογαριαςμοφ που 
ενεργοποιήςατε). 

3. Ηλεκτρονική Υπηρεςία Απόκτηςησ Ακαδημαϊκήσ Ταυτότητασ: 
https://academicid.minedu.gov.gr 

4. Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμζνησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ): 
https://eudoxus.gr 
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