
Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα https://members.cyna.org/home Πατήστε πάνω δεξιά το εικονίδιο Log-In 

 

 



Θα γίνει ανακατεύθυνση σε αυτή την σελίδα. Αν έχετε είδη δημιουργήσει κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας βάλτε το όνομα χρήστη (email ή 
Κινητό τηλέφωνο, ότι έχετε χρησιμοποιήσει την τελευταία φορά που έχετε συνδεθεί) και ακολουθήστε τις οδηγίες από την σελίδα 6. Αν όχι ή τον έχετε 
ξεχάσει πατήστε στην επιλογή «Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης» 

 



Αν πατήσατε στην επιλογή «Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης» θα δείτε την παρακάτω σελίδα, γράψετε το Όνομα Χρήστη (email ή κινητό τηλέφωνο), 
και θα σας σταλεί email ή μήνυμα στο κινητό αναλόγως 

 



Στο εμαιλ ή μήνυμα πατήστε στο λινκ «συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να εισάγετε το κωδικό πρόσβασης σας στο σύστημα» 



Δημιουργήστε κωδικό (Ο κωδικός σας δεν πρέπει να περιέχει προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γένησης κ.λ. 
Συμπεριλάβετε τουλάχιστο ένα κεφαλαίο γράμμα, ένα πεζό γράμμα, ένα Σύμβολο και ένα αριθμό.) και πατήστε «Send» περιμένετε μέχρι να 
εμφανιστεί το μήνυμα (αλλαγή επιτυχής) και πατήστε «οκ». Μετά πατήστε πάνω δεξιά «Log-In» 

 



Αφού πατήσατε Log-In θα δείτε την παρακάτω σελίδα, βάλτε το όνομα χρήστη (email ή Κινητό τηλέφωνο), και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Log-
In. 

 



Όταν συνδεθείτε θα δείτε την παρακάτω σελίδα, επιλέξτε την επιλογή «profile page» 

 

 



Αφού επιλέξατε την επιλογή «Profile page» θα δείτε την παρακάτω σελίδα με τα στοιχεία σας. Ελέγξετε αν τα στοιχεία διεύθυνση σας είναι 
καταχωρημένα στα πεδία που είναι κυκλωμένα με κόκκινο χρώμα είναι ορθά, αν όχι δείτε τις οδηγίες στην επόμενη σελίδα. Επίσης διαγράψτε όποια 
στοιχεία είναι καταχωρημένα στα πεδία με κίτρινο 

 



Πατήστε «Διεύθυνση» 

 

 



Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής διεύθυνσης, καταχωρήστε τον ταχυδρομικό κώδικα και την οδό και πατήστε «Search», θα εμφανιστή μια ή 
περισσότερες επιλογές για να επιλέξετε την ορθή. Αν δεν εμφανίζεται καμιά διεύθυνση τότε γράψετε μόνο τον ταχυδρομικό κώδικα και πατήστε 
«Search» και επιλέξετε την οδό από την λίστα τα επόμενα πεδία θα συμπληρωθούν αυτόματα 

 



Κατόπιν, στο τέρμα της σελίδας πατήστε ενημέρωση προφίλ, αν σας ζητηθεί να συμπληρώσετε άλλα στοιχεία παρακαλώ όπως το πράξετε 

 

 


