
Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού 

URegister 

μέσω Κινητού για Νεοεισαχθέντες Φοιτητές 

 

Ο Φοιτητής μέσω της Υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού- URegister θα αποκτήσει 

τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. 

 

Με τα στοιχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΛOΓAPIAΣMOY-URegister οι Φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

ΟΛΕΣ τις Υπηρεσίες που παρέχονται στους Φοιτητές όπως Υπηρεσία Δήλωσης Mαθημάτωv (e-

students), Ακαδημαϊκή Ταυτότητα {ΠΑΣΟ}, Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων {Εύδοξος), Υπηρεσία 

Ηλεκτρονικών Mαθημάτωv (OpeneClass), Ασύρματο Δίκτυο,  και γενικότερα σε όλες τις Υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης του Ιδρύματος. 

 

Οδηγίες Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού - URegister για Φοιτητές 

 

1. Για πρόσβαση στην υπηρεσία χρησιμοποιείτε έναν Φυλλομετρητή (lnternet Explorer, Firefox, Chrome 

κ.λ.π) και πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.emt.ihu.gr μέσω της οποίας θα 

οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα. 

Για να συνεχίσετε απλά επιλέγετε «Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα!», 

 

 

 

 

 

 

https://uregister.emt.ihu.gr/


 

2. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα μετά την επιλογή «Ενεργοποίηση λογαριασμού», θα 

οδηγηθείτε στην σελίδα επιλογής της Ιδιότητας που κατέχετε στο Ίδρυμα. 

Αρχικά επιλέγετε «Είμαι φοιτητής» (1) και στην συνέχεια «Έναρξη Ενεργοποίησης» (2). 

 

 

3. Στην επόμενη Οθόνη με τίτλο «Βήμα 1/4: Εισαγωγή στοιχείων χρήστη» θα πρέπει στο πεδίο «Κινητό» 

να εισάγετε το κινητό που είχατε δηλώσει στο Σύστημα του Υπουργείου κατά την προεγγραφή σας. 

 

 

Εάν κατά την διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων σας στην Γραμματεία αλλάξετε το κινητό που 

είχατε δηλώσει κατά την προεγγραφή σας στο Σύστημα του Υπουργείο τότε θα χρησιμοποιήσετε το 

αυτό το κινητό και όχι αυτό της προεγγραφής. 

 

 



 

Εάν το κινητό που έχετε εισάγει δεν είναι σωστό θα λάβετε το παρακάτω μήνυμα που δείχνει η εικόνα  

Επαναλάβετε την διαδικασία επιλέγοντας εκ νέου 

«Ενεργοποίηση Λογαριασμού τώρα!» 

 

 

4. Σε περίπτωση που έχετε εισάγει σωστά το κινητό σας θα οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη με τίτλο :  

«Βήμα 2/4: Εισαγωγή κωδικού ΡΙΝ» στην οποία σας ζητείτε να εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ που σας έχει 

σταλεί με SMS. 

 

 

 

 

 



 

5. Βρίσκετε στο κινητό σας το SMS από ΕΔΕΤ που σας έχει σταλεί, το οποίο περιέχει τον κωδικό ΡΙΝ. 

6. Εισάγετε τον κωδικό ΡΙΝ στην σελίδα της Υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού 

«Βήμα 2/4: Εισαγωγή κωδικού ΡΙΝ» και επιλέγετε «Επόμενο» για να συνεχίσετε . 

 

Εάν για κάποιο λόγο δεν έχετε λάθει τον κωδικό ΡΙΝ μπορείτε να λάβετε κάποιον άλλο εκ νέου 

επιλέγοντας «Αποστολή νέου κωδικού». 

Η μέγιστη διάρκεια του Κωδικού ΡΙΝ είναι 15 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά . 

Μετά το πέρας των δεκαπέντε λεπτών ή αφού έχει χρησιμοποιηθεί ο Κωδικός ΡΙΝ είναι άκυρος και 

θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία. 

 

8. Εφόσον έχετε εισάγει σωστά τον Κωδικό ΡΙΝ 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. 

 

9. Εάν συμφωνείτε με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη Επιβεβαίωσης Στοιχείων Χρήστη 

επιλέγετε «Συμφωνώ». 

 



 

 

 

14. Η εμφάνιση της επόμενης οθόνης υποδηλώνει ότι η Διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού 

έχει πλέον ολοκληρωθεί με επιτυχία . 

 

 

Η διαδικασία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού-  

URegister γίνεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 

 

Υπηρεσία Ανάκτησης Κωδικού My Password 

Στην περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας ή θέλετε να τον αλλάξετε χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία 

Ανάκτησης Κωδικού 

 Μγ Password  

(https://mypassword.emt.ihu.gr/). 

https://mypassword.emt.ihu.gr/

