Εγγραφή νέου χρήστη (ασφαλισμένου)/Διαδικασία Πιστοποίησης
Ο ασφαλισμένος, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, είτε πληκτρολογώντας
την ηλεκτρονική διεύθυνση (services.edoeap.gr), οδηγείται στην Διαδικτυακή
Πλατφόρμα
Επιλέγει: Εγγραφή Νέου Χρήστη και στη συνέχεια Εγγραφή Ασφαλισμένου

Στη συνέχεια συμπληρώνει τα εξής υποχρεωτικά πεδία :
1.

Όνομα

2. Επώνυμο
3. Πατρώνυμο
4. Ημερομηνία Γέννησης
5. Αριθμός Μητρώου ΕΔΟΕΑΠ
6. ΑΔΤ
7. ΑΦΜ
8. ΑΜΚΑ
9. Όνομα χρήστη (username)
και στη συνέχεια επιλέγει : «Δημιουργία νέου λογαριασμού»
Στη συνέχεια γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος, εάν τα δηλωθέντα στοιχεία, συμφωνούν με
τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Μητρώου μελών του ΕΔΟΕΑΠ.
Μόλις διαπιστωθεί η συμφωνία των παραπάνω στοιχείων, εμφανίζεται μήνυμα, ότι θα του
αποσταλεί κωδικός εισόδου (password) στο email που έχει δηλώσει στον
Οργανισμό.
Mετά την αποστολή email με τον κωδικό εισόδου ο ασφαλισμένος στην πρώτη είσοδο
καλείται να αλλάξει υποχρεωτικά τον προσωρινό Κωδικό Εισόδου με νέο της
επιλογής του.
ΑΝ ΔΕΝ υπάρχει συμφωνία των στοιχείων, εμφανίζεται μήνυμα :
«Παρακαλούμε να ελέγξετε ξανά τα πεδία που συμπληρώσατε ή διαφορετικά
επικοινωνήστε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων»
ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ EMAIL στο Μητρώο μελών του ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για να δηλώσετε email
επικοινωνίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας
συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης της, οι οποίοι είναι αναρτημένοι σε αυτή.
Επίσης ο κάθε ασφαλισμένος που εγγράφεται σε αυτήν, είναι υπεύθυνος για τις
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση του ονόματος χρήστη
(username) και του κωδικού εισόδου (password) και θα πρέπει να φροντίσει στο email
που έχει δηλώσει στο Μητρώο Μελών του ΕΔΟΕΑΠ, να μην υπάρχει πρόσβαση από
άτομα,

τα

οποία

δεν

επιθυμεί

να

γνωρίζουν

τέτοιου

είδους

πληροφορίες

(username/password πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).
Σημείωση
Οι κωδικοί εισόδου πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον από 8 χαρακτήρες.
Να έχουν τουλάχιστον ένα αλφαριθμητικό και ένα αριθμητικό πεδίο
Να έχουν τουλάχιστο έναν κεφαλαίο και έναν πεζό χαρακτήρα.
Οι κωδικοί εισόδου πρέπει να αλλάζουν κάθε 6 μήνες.
Τα στοιχεία όνομα χρήστη (username)

& κωδικός εισόδου (password)

ταυτοποιούν τον ασφαλισμένο, όσον αφορά στην χρήση Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών στον ΕΔΟΕΑΠ. Κατά συνέπεια πρέπει να μείνουν μυστικά.
Συνιστάται η ασφαλής φύλαξη του username ξεχωριστά από τον κωδικό
εισόδου (password).

