Ενεργοποίηση λογαριασμού
Εκκίνηση της διαδικασίας
Για την εκκίνηση της διαδικασίας παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://uregister.ihu.gr/ και
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο της ενεργοποίησης του λογαριασμού.

Επιλογή ιδιότητας προσωπικού ή μέλους
Παρακαλούμε επιλέξτε την ιδιότητά σας ως προσωπικό ή μέλος ΔΕΠ.

Βασικά στοιχεία επικοινωνίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, ή τη διεύθυνση e-mail* σας για να
συνεχίσετε. Παρακαλούμε προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα δύο στοιχεία, όχι και τα δύο
ταυτόχρονα.

*Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την ιδρυματική διεύθυνση e-mail σας
(paradeigma@ihu.edu.gr)

Εισαγωγή του κωδικού PIN
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό PIN που έχετε λάβει με e-mail ή SMS (ανάλογα με τις προηγούμενες επιλογές
σας)

Επιβεβαίωση της ενεργοποίησης
Παρακαλούμε να ελέγξετε τις προσωπικές πληροφορίες σας και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο
«Συμφωνώ» για να συνεχίσετε. Σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στις πληροφορίες
χρησιμοποιήστε το «Διαφωνώ» και θα λάβετε ένα μήνυμα ειδοποίησης. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα,
να κλείσετε τη σελίδα και να επικοινωνήσετε με το τμήμα προσωπικού για τη διόρθωση των στοιχείων. Αφού
ολοκληρωθεί η διόρθωση των στοιχείων σας μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα του οδηγού από την αρχή.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε ένα νέο συνθηματικό. Το συνθηματικό πρέπει να ικανοποιεί τα ελάχιστα
κριτήρια ασφάλειας, όπως ορίζονται στις οδηγίες που θα δείτε στην οθόνη (βλ. Παρακάτω εικόνα). Αν ο
υφιστάμενος κωδικός του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε για να κάνετε login σε υπηρεσίες όπως το elearning ή στον σταθμό εργασίας σας στο Πανεπιστήμιο πληροί τα κριτήρια, μπορείτε να εισάγετε τον ίδιο
κωδικό (συνθηματικό).

Σελίδα επιβεβαίωσης
Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται η σελίδα επιβεβαίωσης και το όνομα χρήστη σας (κόκκινο βέλος
στην εικόνα που ακολουθεί), το οποίο παραμένει αμετάβλητο.

Πιθανά σφάλματα
Σε περίπτωση εμφάνισης σφάλματος (βλ. Παρακάτω εικόνα),
επικοινωνήστε με το Τμήμα IT (support@ihu.edu.gr, +302310807510)

παρακαλούμε

Αλλαγή/Ανάκτηση κωδικού – Τροποποίηση στοιχείων
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα MyPassword και μέσω της καρτέλας «Καταχώρηση στοιχείων» να
ορίσετε το προσωπικό σας τηλέφωνο και το δευτερεύον email, ώστε να είστε σε θέση να αλλάξετε ή να
ανακτήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
Η διεύθυνση του MyPassword για τις παραπάνω εργασίες, αλλά και για να ανακτήσετε τον κωδικό σας είναι:
https://mypassword.ihu.gr

