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Οδηγίες Ανάκτησης Password λογαριασμού URegister  
(ισχύει για λογαριασμούς Φοιτητών και Προσωπικού) 

 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού χρήστη σας παρέχει την δυνατότητα : 

 Ανάκτησης του password (στην περίπτωση που το έχετε ξεχάσει) 
 Καταχώρησης των στοιχείων ανάκτησης password (eMail και αριθμό κινητού) 
 Αλλαγή του password 

 
Στο έγγραφο αυτό θα βρείτε οδηγίες για την διαδικασία Ανάκτησης Password μέσω eMail ή SMS, τα οποία όμως θα πρέπει να 

είχατε καταχωρήσει στα Στοιχεία Ανάκτησης του Λογαριασμού.  
Επίσης πρέπει να γνωρίζετε το Όνομα Χρήστη (Username) του λογαριασμού σας και να έχετε υπόψη ότι η ανάκτηση μέσω 

SMS γίνεται έχοντας το κινητό τηλέφωνο σας και με χρέωση απλού μηνύματος SMS. Η ανάκτηση με email γίνεται (φυσικά) 
δωρεάν. 

 
1. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε τον κωδικό που έχετε ορίσει στην Κεντρική Υποδομή Πιστοποίησης του Ιδρύματος, 

μέσω του URegister μπορείτε να κάνετε Ανάκτηση Κωδικού χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικών Χρήστη 
στην από την ηλεκτρονική διεύθυνση :  

https://mypassword.tei.uowm.gr/ 
 

2. Θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα της Υπηρεσίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
Στο κάτω μέρος του πλαισίου με την ένδειξη «Είσοδος» επιλέγετε «Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου». 

 
3. Θα οδηγηθείτε στην επόμενη οθόνη όπου σας προτείνεται να επιλέξετε αν η ανάκτηση κωδικού θα γίνει με eMail ή με 

SMS. 

 
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία ανάκτησης κωδικού και με τους δύο τρόπους.   
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Α. Αποστολή με e-mail 
 

1. Επιλέγοντας «Αποστολή με e-mail» θα οδηγηθείτε στην παρακάτω οθόνη : 

 
 

Για να συνεχίσετε την διαδικασία : 
 Εισάγετε το Όνομα Χρήστη (Username) που διαθέτετε. 
 Επιλέγετε «Αποστολή με e-mail» 
 Συμπληρώνετε το email που υπάρχει στα Στοιχεία Ανάκτησης Λογαριασμού σας. 
 Επιλέγετε «Συνέχεια». 

 

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το email ή το κινητό που είναι καταχωρημένο στα Στοιχεία Ανάκτησης Λογαριασμού, μπορείτε να 
στείλετε ένα μήνυμα στο identity@teiwm.gr, αναφέροντας στο αίτημά σας το Username και το ονοματεπώνυμό σας. 

 
2. Εφόσον έχετε εισάγει το σωστό email ανάκτησης, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα : 

 
3. Ανοίγεται το email σας προκειμένου να βρείτε στα εισερχόμενα το μήνυμα που σας έχει αποσταλεί αυτόματα από την 

υπηρεσία. Το μήνυμα συνήθως φτάνει σε μερικά δευτερόλεπτα. Αν δεν το βρίσκετε ελέγξτε μήπως έχει τοποθετηθεί στον 
φάκελο «Ανεπιθύμητα» ή «Spam». Το θέμα του μηνύματος θα είναι : «Επαναφορά κωδικού για τον λογαριασμό σας στο 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».  
 

4. Η μορφή του μηνύματος που λάβατε είναι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Για την επαναφορά του κωδικού κάνετε 
κλικ στον σύνδεσμο που φαίνεται με κόκκινο πλαίσιο. 
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5. Αυτόματα θα ανα-δρομολογηθείτε στην σελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κωδικών, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εισάγετε τον νέο κωδικό που επιθυμείτε λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κόκκινου πλαισίου. 
 

6. Επιλέξτε «Αποθήκευση» και θα πρέπει να εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα : 
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Β. Αποστολή με sms 
 

1. Επιλέγοντας «Αποστολή με sms» θα οδηγηθείτε στην παρακάτω οθόνη : 

 
Για να συνεχίσετε την διαδικασία : 

 Εισάγετε το Όνομα Χρήστη (Username) που διαθέτετε. 
 Επιλέγετε «Αποστολή με sms» 
 Συμπληρώνετε τον αριθμό τηλέφωνου που υπάρχει στα Στοιχεία Ανάκτησης Λογαριασμού σας. 
 Επιλέγετε «Συνέχεια». 

 

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το email ή το κινητό που είναι καταχωρημένο στα Στοιχεία Ανάκτησης Λογαριασμού, μπορείτε να 
στείλετε ένα μήνυμα στο identity@teiwm.gr, αναφέροντας στο αίτημά σας το Username και το ονοματεπώνυμό σας. 

 
2. Εφόσον έχετε εισάγει σωστά τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, θα εμφανιστεί η επόμενη οθόνη η οποία σας 

ενημερώνει ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να αποστείλετε από το κινητό σας (με χρέωση απλού 
μηνύματος SMS) ένα μήνυμα SMS : 

 
 Με περιεχόμενο (κείμενο) :  TEIWMPASS   (το πληκτρολογείτε!) 
 Προς τον αριθμό :  54584   (το πληκτρολογείτε!) 
 

 
Προσοχή!! Μετά την αποστολή του μηνύματος δεν κλείνετε την σελίδα και δεν απομακρύνεστε. Η σελίδα θα ανανεωθεί 
αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του SMS. 
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3. Στέλνετε το μήνυμα : 
 

 
και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα (μπορεί να φτάσει και τα 2-3 λεπτά) θα λάβετε στο κινητό σας τον «Κωδικό 
Επιβεβαίωσης» : 

 
 

4. Η σελίδα θα έχει ανανεωθεί αυτόματα και στην θέση της θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, στην οποία θα 
πρέπει να εισάγετε τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης» που μόλις λάβατε.  

 
Αφού πληκτρολογήσετε  προσεκτικά τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης», πατήστε «Συνέχεια». 

 

Σημαντική Παρατήρηση ! 
Σε περίπτωση που δεν εισάγετε σωστά τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης» ή έχουν περάσει 15 λεπτά από την ώρα που σας έχει σταλεί , 
θα λάβετε μήνυμα ότι «Ο Κωδικός Επιβεβαίωσης δεν είναι σωστός.» και θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία! 

 
5. Εφόσον έχετε εισάγει σωστά τον «Κωδικό Επιβεβαίωσης» θα ανα-δρομολογηθείτε στην σελίδα της Υπηρεσία Διαχείρισης 

Κωδικών Χρήστη, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.  
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Εισάγετε τον νέο κωδικό που επιθυμείτε λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του κόκκινου πλαισίου. 
 

6. Επιλέξτε «Αποθήκευση» και θα πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα ότι «Ο Κωδικός σας ενημερώθηκε επιτυχώς.»  


