
Δημιουργία / Διαχείριση λογαριασμού χρήστη στη
Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη 

Εγγραφή

Στη κεντρική σελίδα της Πύλης, επιλέγετε «Είσοδος/Εγγραφή» που βρίσκεται στο πάνω δεξιά
σημείο (Εικόνα 1) και έπειτα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (Εικόνα 2) όπου και θα σας
ζητηθεί όνομα χρήστη και e-mail τα οποία πρέπει να είναι μοναδικά στην πλατφόρμα (Εικόνα
3).

Εικόνα 1

Εικόνα 2



Εικόνα 3



Στη συνέχεια θα λάβετε ένα e-mail στην διεύθυνση που δηλώσατε και επιλέγετε τον πρώτο 
σύνδεσμο. Στην φόρμα εισάγετε τον κωδικό σας, ο οποίος πρέπει να είναι μεταξύ 7 και 16 
χαρακτήρων και να περιλαμβάνει πεζά και κεφαλαία γράμματα, αριθμούς και σύμβολα και 
επιλέγετε «Επαναπροσδιορισμός συνθηματικού» (Εικόνα 4).

Εικόνα 4



   ,       Ο λογαριασμός είναι έτοιμος μπορείτε να συνδεθείτε είτε απο την επιλογή «Σύνδεση» 
(  5Εικόνα )      (είτε απο την αρχική σελίδα  1Εικόνα ).

Είσοδος

Για να πραγματοποιήσετε είσοδο (login) επιλέγετε «Είσοδος/Εγγραφή»  (Εικόνα 1) και 
εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας (Εικόνα 2) και επιλέγετε «Σύνδεση». 

Διαχείριση Προσωπικών Στοιχείων / Αλλαγή Κωδικού

Μετά την είσοδο (login) στην Δημοτική Πύλη, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην 
συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων. Από την αρχική οθόνη επιλέγετε πάνω δεξιά 
«Γεια σου, -όνομα χρήστη-» και επεξεργασία προφίλ (Εικόνα 6)

Εικόνα 5

Εικόνα 6



Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα βασικά στοιχεία του προφίλ σας (Εικόνα 7), 
τον κωδικό σας (Εικόνα 8) καθώς και τα επιπλέον στοιχεία του λογαριασμού σας (Εικόνα 9).

Εικόνα 8

Εικόνα 7



Εικόνα 9



Ανάκτηση Κωδικού

Σε περίπτωση που έχετε χάσει τον κωδικό χρήστη μπορείτε να τον ανακτήσετε επιλέγοντας 
απο την αρχική σελίδα «Είσοδος/Εγγραφή» (Εικόνα 1) και έπειτα «Ξεχάσατε τον κωδικό 
σας;»  (Εικόνα 2). Έπειτα εισάγετε το e-mail που έχετε δηλώσει για τον λογαριασμό σας και 
επιλέγετε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΩΔΙΚΟΥ» (Εικόνα 10).

Στο e-mail που θα σταλεί επιλέγετε τον δεύτερο σύνδεσμο και στην σελίδα που ακολουθεί 
ορίζετε το νέο κωδικό σας.

Εικόνα 10


