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Αγαπητά µέλη του οµίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. 

Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκό 

Κανονισµό 2016/679, θα αλλάξει ο τρόπος πρόσβασης στις περιορισµένες περιοχές του 

website του οµίλου (login) και δεν θα µπορείτε να κάνετε “ΕΙΣΟ∆Ο” (login) µε τα 

στοιχεία που ήδη έχετε.  

Την Παρασκευή 08/02/2019, θα λάβετε ένα προσωποποιηµένο email στη 

διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στον όµιλο, όπου για την είσοδό σας (login)  στο 

website θα βάλετε: 

Username: το email σας 

Password: κωδικός που θα σας σταλεί στο email σας (έχει δηµιουργηθεί 

αυτόµατα από το σύστηµα και είναι µοναδικός για κάθε χρήστη) 

Αυτός πλέον θα είναι ο νέος κωδικός πρόσβασης στο website του οµίλου, ο οποίος 

µπορεί να αλλάξει ή να ανακτηθεί ένας καινούργιος σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνονται οδηγίες και για τις δύο περιπτώσεις.  

 

 

� Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (password) και δηµιουργία 

προσωποποιηµένου κωδικού (password). 

Υπάρχει δυνατότητα, εφόσον επιθυµείτε, να αλλάξετε τον κωδικό που θα σας 

αποσταλεί (password) και να δηµιουργήσετε το δικό σας προσωποποιηµένο κωδικό 

(password).  

Σε αυτή την περίπτωση, τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι:  

1. Επιλέγετε από τη µπάρα µενού το button “ΕΙΣΟ∆ΟΣ” και βάζετε τα στοιχεία 

όπως περιγράφονται παραπάνω (username & password) και πατάτε “Είσοδος” 

2. Στη µπάρα µενού από το button “Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ” επιλέγετε 

“Αλλαγή Κωδικού” 
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3. Εισάγετε 2 φορές το νέο κωδικό που θα δηµιουργήσετε και πατάτε 

“Αποθήκευση” 

 

 

� Ξέχασα τον κωδικό µου   

Στην περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης (password), θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Επιλέγετε από τη µπάρα µενού το button “ΕΙΣΟ∆ΟΣ”  

2. Επιλέγετε “Ξέχασα τον κωδικό µου” 

3. Συµπληρώνετε το ισχύον email σας και πατάτε “Αποστολή” 

Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα email µε ένα link, το οποίο όταν το επιλέξετε θα 

µεταφερθείτε σε ειδική σελίδα όπου θα µπορείτε να δηµιουργήσετε εκ νέου τον 

κωδικό πρόσβασης (password). 

Προσοχή!  

Το link που θα σας αποσταλεί (στην περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας), θα έχει 

διάρκεια ισχύος 24 ώρες. Σε περίπτωση που ο χρόνος παρέλθει, θα πρέπει να κάνετε 

τη διαδικασία από την αρχή επιλέγοντας τα βήµατα όπως περιγράφονται στην 

παράγραφο “Ξέχασα τον κωδικό µου”. 

 

 

Με εκτίµηση,  

 

Κωνσταντίνα Κατσακιώρη  

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 


