
Σελίδα 1 από 5 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr 

 

Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού 

 στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Διαμονής στις 

 Φοιτητικές  Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Όσοι θέλουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ θα πρέπει 

 να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία 

 

Βήμα 1: Μετάβαση στη σελίδα της εφαρμογής. 

 

Μεταβαίνουμε στη σελίδα σύνδεσης της πλατφόρμας http://merimna.uoi.gr και κάνουμε κλικ στον 

σύνδεσμο (Link) "Δημιουργία λογαριασμού" όπως φαίνεται στην εικόνα 1 έτσι οδηγούμαστε στη φόρμα 

εγγραφής. 

 

 

Εικόνα 1 

  



Σελίδα 2 από 5 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr 

Βήμα 2: Συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. 

 

Η φόρμα εγγραφής φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 2. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι 

υποχρεωτική. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει 

το λιγότερο ένα αριθμό και ένα γράμμα. Προσοχή ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικός. Με 

το πάτημα του κουμπιού "Εγγραφή" τα στοιχεία σας καταχωρούνται στη βάση χρηστών της εφαρμογής. 

 

 

Εικόνα 2 



Σελίδα 3 από 5 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr 

Βήμα 3: Ενεργοποίηση εγγραφής. 

 

Μετά την επιτυχή καταχώρηση των στοιχείων σας, η εφαρμογή σας αποστέλλει στην διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που καταχωρήσατε στο Βήμα 1 έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης του 

λογαριασμού σας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Επιλέγουμε με κλικ τον σύνδεσμο που σας έχει 

αποστείλει η εφαρμογή, και γίνεται αυτόματη η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, έτσι ολοκληρώνετε 

επιτυχώς η εγγραφή σας στην εφαρμογή.  

 

 

Εικόνα 3 

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει μήνυμα ενεργοποίησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του 

λογαριασμού σας, και εφόσον έχετε ελέγξει ότι δεν έχει μεταφερθεί στον φάκελο στην ανεπιθύμητης 

αλληλογραφίας (spam), τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματος για να 

διευθετηθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

 

  



Σελίδα 4 από 5 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr 

Απώλεια κωδικού εγγραφής. 

 

Μεταβαίνουμε στη σελίδα σύνδεσης της πλατφόρμας http://merimna.uoi.gr και κάνουμε κλικ στον 

σύνδεσμο (Link) "Ξέχασα τον Κωδικό μου" όπως φαίνεται στην εικόνα 4 και επισημαίνεται με το κόκκινο 

βελάκι. Με το κλικ οδηγούμαστε στη φόρμα Απώλειας κωδικού εγγραφής όπως φαίνεται στην εικόνα 5, 

στην οποία συμπληρώνουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που είχαμε δηλώσει 

κατά την εγγραφή μας στην εφαρμογή, και επιλέγουμε "Αποστολή Νέου Κωδικού". 

 

 

Εικόνα 4 

 

Προσοχή: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογείτε 

ακριβός όπως καταχωρήθηκε (κεφαλαία και μικρά γράμματα) κατά την διαδικασία της εγγραφής στην 

εφαρμογή. 



Σελίδα 5 από 5 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30-26510-05466, 05467 Fax: +30-26510-05394 

e-mail: merimna@uoi.gr 

 

Εικόνα 5 

 

Η εφαρμογή αποστέλλει αυτόματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που 

καταχωρήσατε ένα νέο Κωδικό όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 6 και επισημαίνεται με το κόκκινο 

βελάκι. 

 

 

Εικόνα 6 


