
 

 

Προσοχή: Η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται από Internet Explorer.  

Για την ορθή χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη η χρήση ενός από τους 

ακόλουθους περιηγητές διαδικτύου (web browsers): Mozilla Firefox,  Google 

Chrome,  Microsoft Edge και Safari Opera. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 

1. Εγγραφή στην εφαρμογή: 
Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή στο κόκκινο πλαίσιο και εισάγετε το e-mail σας στην επόμενη 

σελίδα. 

 

 

Στο μήνυμα που θα έρθει στο email σας κάνετε κλικ στο Παρακαλώ κάντε κλικ για να 

ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας: 

Αφού κάνετε κλικ θα ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε περίπτωση που όταν κάνετε κλικ για ενεργοποίηση, εμφανιστεί μήνυμα «Δεν 

βρέθηκε κάτι» ή εμφανιστεί  κενή οθόνη, μη ανησυχείτε έχει γίνει η ενεργοποίηση του 

λογαριασμού σας. 

 

 



 

 

2. Σύνδεση στην εφαρμογή 
Αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που ήρθε στο e-mail που δηλώσατε στην εγγραφή και σας 

εμφανιστεί ότι ο λογαριασμός σας ενεργοποιήθηκε, μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή.  

• Αν εισέρχεστε στην εφαρμογή για πρώτη φορά, βάζετε ως όνομα χρήστη το e-mail που 

έχετε δηλώσει και ως κωδικό πρόσβασης τον αυτοματοποιημένο κωδικό που πήρατε στο e-

mail ενεργοποίησης. Καλό θα είναι να αλλάξετε τον κωδικό σας μετά την πρώτη σύνδεσή 

σας και να τον απομνημονεύσετε. 

• Αν έχετε αλλάξει τον κωδικό σας εισέρχεστε με τον νέο κωδικό πρόσβασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Email 

2. Κωδικός 

3. Σύνδεση 



 

 

3. Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 

Πρέπει να έχετε συνδεθεί πρώτα. Πατήστε την επιλογή «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης». 

Στην επόμενη σελίδα εισάγετε τον παλιό κωδικό σας. Έπειτα εισάγετε τον νέο κωδικό 

σας μία φορά και μία δεύτερη για επιβεβαίωση. Ο νέος κωδικός και η επιβεβαίωση 

πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Παλιός κωδικός 

2. Νέος κωδικός 

3. Επιβεβαίωση  

     νέου κωδικού 
4. Υποβολή 



 

 

4. Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; 
Κάντε κλικ στο «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;» και εισάγετε το e-mail ώστε να γίνει 

επαναφορά κωδικού. Ύστερα πατήστε στον σύνδεσμο που θα έρθει στο e-mail που δηλώσατε 

και πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό. Θα μπορείτε να συνδέεστε πλέον με τον νέο κωδικό. 

 

 

5. Εγγραφή στο Μητρώο 
Κάνετε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση Μητρώου» και εισάγετε τα στοιχεία που σας ζητούνται. 

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Τα στοιχεία σας πρέπει να είναι όπως στην 

ταυτότητα, κεφαλαία και χωρίς τόνους. 

              

 



 

 

6. Κατάσταση αίτησης 

Για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας πατήστε πάνω δεξιά στο όνομα χρήστη σας 

και ύστερα στην επιλογή «Κατάσταση Αίτησης». 

 
 

Έπειτα μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας πατώντας το κουμπί «Εκτύπωση 

αίτησης» στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

7. Επιστροφή στην αρχική σελίδα 
Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε 

σελίδα βρίσκεστε πατώντας το λογότυπο πάνω αριστερά. 

 



 

 

 


