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1. Δηαδηθαζίας Εγγραθής
Ο δηαρεηξηζηήο ρξεζηώλ ηνπ θνξέα κεηαβαίλεη

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεύζπλζε

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registrationUsrMngOsde/

Εθεί, ν ελδηαθεξόκελνο επηιέγεη «παηήζηε εδώ» ζηελ θαηεγνξία «Εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή ή
αιιαγή θσδηθνύ» θαη κεηαβαίλεη ζηε ζειίδα εγγξαθήο όπνπ ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ:
Όλνκα
Επώλπκν
Όλνκα παηξόο
ΑΦΜ Δηαρεηξηζηή Χξεζηώλ Φνξέα
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο/δηαβαηεξίνπ
Κηλεηό ηειέθσλν
Email/δηεύζπλζε
ΑΦΜ θνξέα πνπ αλήθεη
Επσλπκία
Κσδηθόο ρξήζηε
Κσδηθόο ρξήζηε (επαλάιεςε)
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ηε ζπλέρεηα, δεηείηαη από ηνλ αηηνύληα λα εηζάγεη ιέμεηο/αξηζκνύο πνπ εκθαλίδνληαη ζε
παξακνξθσκέλε εηθόλα θεηκέλνπ ζηελ νζόλε (π.ρ reCAPTCHA) . Με ηελ ππνβνιή ηεο ιέμεο πνπ
απαηηείηαη ν αηηώλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ σποβοιή ηες αίηεζες εγγξαθήο θάλνληαο θιηθ
ζην πιήθηξν "Τποβοιή αίηεζες εγγραθής".

ΠΡΟΟΧΗ : Όηαλ παηήζεηε ην πιήθηξν "Τποβοιή αίηεζες εγγραθής" ζα απνζηαιεί κήλπκα
ζηελ e-mail δηεύζπλζε πνπ έρεηε ζπκπιεξώζεη κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε νξηζκνύ ζηνηρείσλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεηε εληόο 60 ιεπηώλ ζρεηηθό e-mail, ηόηε είηε TO e-mail θαηέιεμε ζηνλ
θάθειν αλεπηζύκεηεο αιιεινγξαθίαο, είηε δώζαηε ιαλζαζκέλε e-mail δηεύζπλζε. ε απηή ηελ
πεξίπησζε κπνξείηε λα ππνβάιιεηε εθ λένπ αίηεκα, δίλνληαο ην ζσζηό e-mail.
ΠΡΟΟΥΗ:
•

Ο αρηζκός θηλεηού ηειεθώλοσ θαη ε δηεύζσλζε email είλαη απαραίηεηα.

•

Ο αηηώλ πρέπεη λα δώζεη ηδηαίηερε προζοτή ζηελ ορζή ζσκπιήρωζε ηοσ
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θηλεηού ηειεθώλοσ ή ηοσ email δηόηη δύλαηαη λα τρεζηκοποηεζεί κειιοληηθά γηα
ελεκέρωζε θαη αποζηοιή οδεγηώλ από ηολ ΟΠΕΚΕΠΕ •

Οη θωδηθοί πρόζβαζες

πρέπεη λα περηιακβάλοσλ θαηά ηο ειάτηζηο οθηώ (8) ταραθηήρες. Πρέπεη λα περηέτοσλ
ταραθηήρες ποσ ηθαλοποηούλ 3 από ηης 4 αθόιοσζες θαηεγορίες: i. Λαηηληθοί θεθαιαίοη
ταραθηήρες (Α - Ζ) ϋ. Λαηηληθοί κηθροί ταραθηήρες (a - δ) iii. Φεθία (0-9) iv. ύκβοια - ότη
αιθαρηζκεηηθούς ταραθηήρες
ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα.

Αθνύ θάλεη ζύλδεζε ζην ειεθηξνληθό ηνπ ηαρπδξνκείν, ζα ιάβεη έλα email ηεο παξαθάησ
κνξθήο:

Μπνξείηε λα παξαηεξήζεηε, όηη ν θσδηθόο πξόζβαζεο δελ εκθαλίδεηαη γηα ιόγνπο αζθάιεηαο
ζην email.
ηελ ζπλέρεηα ν αηηώλ επηιέγεη «παηήζηε εδώ» γηα λα επηβεβαηώζεη όηη ηα δεδνκέλα είλαη
ζσζηά θαη απηόκαηα κεηαβαίλεη ζηελ παξαθάησ θόξκα.
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Παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε ηεο παξαπάλσ θόξκαο θαη αθνύ εγγξαθεί κε επηηπρία, απηόκαηα
ιακβάλεη θαη email επηβεβαίσζεο κε ηελ παξαθάησ κνξθή:

Ο αηηώλ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην email ώζηε λα
ελεξγνπνηήζεη ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ζε νπνηνδήπνηε γξαθείν ηνπ ΟΠΕΚΕΠΕ.

6

