Εγγραφή και πιστοποίηση χρηστών
Για να εγγραφείτε στο σύστημα της ηλεκτρονικής κοινότητας, επιλέγετε Εγγραφή, που
εμφανίζεται αριστερά, κάτω από το «Δήμος Κοζάνης». Με την επιλογή αυτή μεταφέρεστε
στην αρχική σελίδα της εγγραφής, στην οποία καταχωρείτε το επιθυμητό Όνομα χρήστη
(username) και εισάγετε το κείμενο της εικόνας που σας εμφανίζεται.

Εικόνα 1: Εγγραφή νέου χρήστη στο σύστημα ηλεκτρονικής κοινότητας του Δήμου

Εικόνα 2: Εγγραφή νέου χρήστη (βήμα 1ο): Καταχώρηση ονόματος χρήστη

Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε χρήστη του συστήματος. Μπορεί να
περιλαμβάνει μόνο λατινικούς χαρακτήρες. Μην εισάγετε κενά ή ελληνικούς χαρακτήρες.
Ως όνομα χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων
επιθυμείτε. Είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που να συνάδει με το
πραγματικό σας όνομα. Έτσι, μπορείτε να συνδυάσετε αρχικά γράμματα του
ονοματεπωνύμου σας ή το όνομά σας και το επώνυμό σας. Αν έχετε ήδη καταχωρήσει
κάποιο όνομα χρήστη σε άλλη ηλεκτρονική υπηρεσία του Δήμου, θα μπορούσατε και εδώ
να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη.

Αφού καταχωρήσετε το επιθυμητό όνομα χρήστη και το κείμενο της εικόνας που
εμφανίζεται και επιλέξετε Συνέχεια, μεταφέρεστε στην δεύτερη σελίδα της εγγραφής.

Στην σελίδα αυτή, πληκτρολογείτε τον Κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμείτε. Για
λόγους αποφυγής σφαλμάτων πληκτρολόγησης πρέπει να πληκτρολογήσετε δυο φορές τον
κωδικό.

Εικόνα 3: Εγγραφή Νέου χρήστη (βήμα 2ο): Καταχώρηση και επιβεβαίωση κωδικού
πρόσβασης

Αφού καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε και επιλέξετε Συνέχεια,
μεταφέρεστε στην τελευταία σελίδα της εγγραφής. Στην σελίδα αυτή, καταχωρείτε τα
προσωπικά σας στοιχεία που θα επιτρέψουν στο Δήμο να πιστοποιήσει, στο βαθμό του
εφικτού, την ταυτότητά σας και να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση εγγραφής σας. Τα
στοιχεία αυτά είναι τα ακόλουθα :







Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Σταθερό Τηλέφωνο
Κινητό Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Ερώτηση και απάντηση ασφαλείας (μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αν κάποια
στιγμή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας)

Εικόνα 4: Εγγραφή νέου χρήστη (βήμα 3ο): Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων
Από τα στοιχεία αυτά, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, τη
διεύθυνση σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Πρέπει σε όλα τα πεδία να
καταχωρήσετε τα πραγματικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε σε αυτήν
την σελίδα, αυτόματα εμφανίζονται στον Προσωπικό σας χώρο (Η Ταυτότητα μου),

δικαίωμα διαχείρισης του οποίου θα έχετε μετά την πιστοποίηση σας από τον διαχειριστή
του συστήματος.
Αφού καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξετε Υποβολή ολοκληρώνεται η
διαδικασία εγγραφής σας. Μπορείτε πλέον να εισέλθετε στο σύστημα με το όνομα χρήστη
και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει, ως μη πιστοποιημένος χρήστης. Ο
διαχειριστής του συστήματος θα εξετάσει το αίτημά σας και με βάση τα στοιχεία που έχετε
καταχωρήσει θα προσπαθήσει να πιστοποιήσει την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση έγκρισης
του αιτήματος σας, θα ανήκετε στην ομάδα των πιστοποιημένων χρηστών του συστήματος
με δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Σε περίπτωση απόρριψης
του αιτήματος σας, δεν θα έχετε δικαίωμα εισόδου στο σύστημα ούτε σαν μη
πιστοποιημένος χρήστης. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος που θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε
καταχωρήσει.

