
Οδηγίες για εγγραφή στην Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας 

 

 

 

 

 

 

 



Για εγγραφή στο σύστημα θα χρειαστεί να έχετε email και κινητό τηλέφωνο. Για ευκολία 

σας είναι καλύτερα να κάνετε τη διαδικασία από τη συσκευή που λαμβάνετε τα email σας 

π.χ - ηλεκτρονικός υπολογιστής (computer laptop) ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smart 

phone) ή ταμπλέτα (tablet). 

Στην περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) μπορείτε να 

δημιουργήσετε δωρεάν στις ακόλουθες διευθύνσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο παροχέα 

της αρεσκείας σας, (ενδεικτικά φαίνονται πιο κάτω συγκεκριμένοι παροχείς).  

1. https://gmail.com 

2. https://outlook.com 

3. https://mail.yahoo.com 

Η εγγραφή σας γίνεται από την Ιστοσελίδα https://gws.moi.gov.cy. Όταν θα μπείτε στην 

ιστοσελίδα αυτή θα δείτε την πιο κάτω εικόνα. Για να αρχίσετε τη διαδικασία εγγραφής θα 

πρέπει να πατήσετε στο σημείο που γραφεί «Εάν δεν είστε χρήστης πατήστε εδώ για την 

έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας νέου λογαριασμού». 

 

 

 

 

 

Ακολούθως θα εμφανιστεί η πιο κάτω εικόνα στην οθόνη σας.  

https://gmail.com/
https://outlook.com/
https://mail.yahoo.com/


 

Στην νέα οθόνη αναγράφονται τα πιο κάτω τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν 

σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες: 

1. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

2. Αριθμός κινητού τηλεφώνου: 

3. Κωδικός: 

4. Επιβεβαίωση κωδικού: 

5. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και Προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου. 

6. Δεν είμαι ρομπότ. 

7. Εγγραφή. 

Πρώτο: Καταχωρείστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).  

Δεύτερο: Καταχωρείστε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας. 

Τρίτο: Καταχωρείστε ένα κωδικό ο οποίος να συμπεριλαμβάνει το λιγότερο 8 χαρακτήρες 

με τουλάχιστο ένα αριθμό, ένα σύμβολο και δύο γράμματα από τα οποία το ένα να είναι 

κεφαλαίο. Π.Χ: 55555ααΑΑ!. Τον κωδικό τον ξαναγράφετε στο σημείο που γράφει: 

«Επιβεβαίωση κωδικού». 

Προσοχή: Τόσο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), όσο και τον κωδικό σας, 

θα πρέπει να τον αποστηθίσετε ή αν δεν θα μπορείτε να τα θυμάστε , γράψετε τα 

κάπου που να γνωρίζετε μόνο εσείς ή ακόμα να τα φωτογραφήσετε, διότι είναι τα 

κύρια στοιχεία που θα χρησιμοποιείτε στο μέλλον για έκδοση αδειών που 

σχετίζονται με το Κυνήγι. 

Τέταρτο: Πατήστε στο κουτάκι δίπλα από την πρόταση «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι 

τους όρους και προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου» για να εμφανιστεί το σημείο √.  

Πέμπτο: Πατήστε στο κουτάκι δίπλα από την πρόταση «Δεν είμαι ρομπότ» για να 

εμφανιστεί το σημείο √: Στην συνέχεια βάζω √ στα τετράγωνα (εικόνες) που μου ζητά το 



σύστημα να επιλέξω. Ακολούθως πατώ (κλικ). Αν έχω επιλέξει τα σωστά τετράγωνα, τότε 

στο τετράγωνο δίπλα από την πρόταση «Δεν είμαι ρομπότ», εμφανίζεται το σύμβολό √.  

Προσοχή: Ο λόγος που ζητά το πέμπτο πιο πάνω είναι για προστασία, α) των 

προσωπικών σας δεδομένων και β) από κακόβουλες ενέργειες. 

 

Έκτο: Μετά την εμφάνιση του συμβόλου √, Πατήστε το σημείο που γράφει «Εγγραφή».  

 

Πατώντας «Εγγραφή» θα εμφανιστεί νέα σελίδα (φαίνεται πιο κάτω):  

 

 

Πρώτο: Στο σημείο που γραφεί  «Ηλεκτρονική Διεύθυνση» γράφετε την ίδια ηλεκτρονική 

σας διεύθυνση (email) την οποία γράψατε στο προηγούμενο στάδιο. 

Δεύτερο: Στο σημείο που γραφεί «Κωδικός» γράφετε τον ίδιο κωδικό που γράψατε στο 

προηγούμενο στάδιο. 

Τρίτο: Πατήστε το σημείο που γράφει «Σύνδεση» 

Πατώντας σύνδεση θα εμφανιστεί νέα σελίδα (φαίνεται πιο κάτω): 

 

 



 

Στην νέα σελίδα πατήστε στο σημείο που γράφει «Προφίλ».  Πατώντας στο σημείο 

«Προφίλ», θα εμφανιστεί νέα σελίδα (φαίνεται πιο κάτω): 

 

 

 



Προσοχή: Ο λόγος που ζητά την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και 

επαλήθευσης του τηλεφώνου σας είναι για προστασία, α) των προσωπικών σας 

δεδομένων και β) από κακόβουλες ενέργειες. 

 

Στην νέα σελίδα που θα εμφανιστεί (φαίνεται πιο πάνω), πατάτε στο σημείο που γράφει: 

«Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν είναι επιβεβαιωμένη. Εάν επιθυμείτε να την 

επιβεβαιώσετε πατήστε εδώ».  Πατώντας στο σημείο αυτό, θα εμφανιστεί νέα σελίδα 

(φαίνεται πιο κάτω):  Στην νέα σελίδα θα πατήσετε στο εικονίδιο που γράφει «Αίτηση 

κλειδιού».    

 

 

 

Πατώντας στο εικονίδιο που γράφει «ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ» θα σας σταλεί στην 

ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), μήνυμα στο οποίο μεταξύ άλλων θα γράφει 

«Αγαπητέ, για να ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση της ηλ. διεύθυνσης πατήστε εδώ ή 

αντιγράψετε το κλειδί στο αντίστοιχο πεδίο». 

«Κλειδί: Π.Χ:chyik/*khgdsvtuiopkjuy/*-+ytg0/. 

Προσοχή: Στην περίπτωση που σε μερικά λεπτά δεν λάβετε κάποιο μήνυμα, στα 

εισερχόμενα μηνύματα (inbox) σας, τότε να ελέγξετε και στα ανεπιθύμητα μηνύματα 

(τrash / Junk email) σας. 



Προσοχή:  Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε το κλειδί (τεράστιος αριθμός) , ή να το θυμάστε. 

Για επιβεβαίωση της ηλ. διεύθυνσης σας, απλώς πατήστε στο σημείο που γράφει πατήστε 

εδώ. 

 

 

Πατώντας στο σημείο που γράφει πατήστε εδώ και  αν δεν υπήρξε κάποιο λάθος στην 

διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω, θα εμφανιστεί νέα σελίδα (φαίνεται πιο κάτω). 

Προσοχή:  Στην περίπτωση που περάσει χρόνος μέχρι να πατήσετε το κλειδί, αυτό 

ακυρώνεται και τότε, για να συνεχίσετε τη διαδικασία θα πρέπει να πατήσετε στο σημείο 

που γράφει, «Αίτηση νέου κλειδιού» όπου θα σας σταλεί νέο παρόμοιο μήνυμα. Η 

διαδικασία ακολούθως είναι η ίδια. 

Προσοχή: Το σύστημα δέχεται πέντε (5) λανθασμένες προσπάθειες προτού 

απενεργοποιήσει τη διαδικασία. 

Προσοχή:  Στην περίπτωση λάθους, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί μήνυμα, « Error …..» 

και ως εκ τούτου η διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω θα πρέπει να επαναληφθεί 

από την αρχή. 

 



 

Στην νέα σελίδα (φαίνεται πιο πάνω) πατάτε στο σημείο που γράφει «Προφίλ».  Πατώντας 

στο σημείο «Προφίλ», θα εμφανιστεί νέα σελίδα  (φαίνεται πιο κάτω): 

 

 

(Στην πιο πάνω οθόνη και εφόσον έχετε εκτελέσει σωστά την μέχρι τώρα διαδικασία, θα 

αναγράφεται στο σημείο που γίνεται  αναφορά για την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ότι 

είναι επιβεβαιωμένη). 



Στην νέα σελίδα που θα εμφανιστεί (φαίνεται πιο πάνω), πατάτε στο σημείο που γράφει: 

« Ο αριθμός του τηλεφώνου σας δεν είναι επιβεβαιωμένος. Εάν επιθυμείτε να τον 

επιβεβαιώσετε πατήστε εδώ».  Πατώντας  το σημείο αυτό, θα εμφανιστεί νέα σελίδα 

(φαίνεται πιο κάτω):  Στην νέα σελίδα θα πατήσετε στο εικονίδιο που γράφει «ΑΙΤΗΣΗ 

ΚΛΕΙΔΙΟΥ».  

 

Πατώντας στο εικονίδιο που γράφει «ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ» θα εμφανιστεί νέα σελίδα 

(φαίνεται πιο κάτω) και ταυτόχρονα  θα σας σταλεί στο τηλέφωνο σας γραπτό μήνυμα 

(sms), με ένα κωδικό.  

 



Καταχωρείστε τον κωδικό στο σημείο που γράφει: «Κλειδί επιβεβαίωσης αριθμού 

τηλεφώνου».  Μετά πατάτε στο εικονίδιο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ».  

Αν όλα έγιναν με επιτυχία θα εμφανιστεί μήνυμα στην οθόνη του Η.Υ ή του τηλεφώνου 

σας, το οποίο θα σας ενημερώνει ότι ο αριθμός του τηλεφώνου σας έχει επιβεβαιωθεί. 

Προσοχή:  Στην περίπτωση που περάσει χρόνος μέχρι να καταχωρήσετε το κλειδί, αυτό 

ακυρώνεται (σας ενημερώνει το σύστημα με μήνυμα στην οθόνη) και τότε θα πρέπει να 

πατήσετε ξανά στο σημείο που γράφει, «ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ». Όπου θα σας σταλεί νέος 

κωδικός σε γραπτό μήνυμα (sms). Η διαδικασία ακολούθως είναι η ίδια. 

Προσοχή: Το σύστημα δέχεται πέντε (5) λανθασμένες προσπάθειες προτού 

απενεργοποιήσει τη διαδικασία. 

Προσοχή: Στην περίπτωση λάθους, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί μήνυμα, « Error …..» 

και ως εκ τούτου η διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω θα πρέπει να επαναληφθεί. 

 

Μετά τα πιο πάνω πατήστε στο σημείο στα αριστερά σας που γραφεί «Αιτήσεις 

επαλήθευσης ταυτότητας». Πατώντας στο εικονίδιο που γράφει «Αιτήσεις επαλήθευσης 

ταυτότητας» θα εμφανιστεί νέα σελίδα (φαίνεται πιο κάτω): 

 

 

Στην νέα σελίδα (που φαίνεται πιο πάνω) θα πρέπει να καταχωρήσετε: 

1. Τον αριθμό της ταυτότητας σας. 



2. Πατώντας στα δεξιά το βέλος στο σημείο που γράφει «Χώρα Έκδοσης 

Ταυτότητας» να επιλέξετε τη χώρα έκδοσης της ταυτότητας σας. 

3. Όνομα. 

4. Επίθετο. 

5. Πατώντας στα δεξιά το βέλος στο σημείο που γράφει «φύλο» επιλέγετε το φύλο 

σας. 

6. Την ημερομηνία γεννήσεως σας μπορείτε να την γράψετε Π.Χ:17/9/1960 ή να 

χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο δεξιά στο σημείο που γράφει «ημερομηνία 

Γέννησης». 

7. Την διεύθυνση σας, πατώντας το εικονίδιο «Επέλεξε». Για να βρείτε τη διεύθυνσή 

σας θα πρέπει πρώτα να γράψετε το ταχυδρομικό σας κώδικα καθώς και τα πρώτα 

3 – 4 γράμματα της οδούς σας. Τότε αυτή θα εμφανιστεί ως επιλογή για να την 

καταχωρήσετε.  

8. Πρόσφατη φωτογραφία σας, πατώντας το εικονίδιο «Επέλεξε». Σημειώνεται ότι 

μπορείτε να καταχωρήσετε φωτογραφία που θα λάβετε εκείνη τη στιγμή από το 

κινητό σας (selfie) ή οποιανδήποτε άλλη φωτογραφία που έχετε καταχωρημένη 

στον Η.Υ (JPEG)  ή κινητό σας. Στην φωτογραφία θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα 

το πρόσωπό σας σε άσπρο φόντο. Εάν είναι δυνατό, η φωτογραφία να σας δείχνει 

από τους ώμους και πάνω και να είναι σε άσπρο φόντο. 

9. Φωτογραφία του δελτίου ταυτότητας σας μπροστά και πίσω, πατώντας το εικονίδιο 

«Επέλεξε».  Σημειώνεται ότι μπορείτε να καταχωρήσετε φωτογραφία που λήφθηκε 

από το κινητό σας εκείνη τη στιγμή ή οποιανδήποτε άλλη φωτογραφία ή αντίγραφο 

της ταυτότητας σας μπροστά και πίσω που έχετε καταχωρημένη στον Η.Υ (JPEG) 

ή το κινητό σας. 

Προσοχή: Πατώντας το εικονίδιο «Επέλεξε» για τη φωτογραφία ή για την ταυτότητα σας 

μπροστά και πίσω, το κινητό τηλέφωνο σας ή ο Η.Υ σας, θα σας πάρει στην σελίδα που 

έχετε καταχωρημένα τα πιο πάνω. 

Μετά που θα καταχωρήσετε όλα τα πιο πάνω στοιχεία σας τότε θα περιμένετε από 2 - 72 

ώρες, για επιβεβαίωση των στοιχείων σας από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.  Αφού 

λάβετε μήνυμα μέσω του συστήματος (θα υπάρχει ένδειξη πάνω δεξιά της οθόνης 

πατώντας το εικονίδιο «καμπάνα») ότι έχουν επιβεβαιωθεί τα προσωπικά σας στοιχεία, 

θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το σύστημα για οτιδήποτε έχει σχέση με εσάς και 

την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.  

 

Για καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με 97700787 και 97700788 

(ώρες γραφείου). 


