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Σελίδα εισόδου

Για να συνδεθείτε στη νέα δικτυακή εφαρμογή μελών της Ελληνικής Καρδιολογικής, θα
πρέπει να ανοίξετε ένα πρόγραμμα περιήγησης όπως ο Google Chrome, Microsoft Edge,
Firefox, Safari ή Opera και να εισάγετε τη διεύθυνση URL https://members.hcs.gr/. Η
σελίδα σύνδεσης ζητά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον προσωπικό
κωδικό πρόσβασης, για την ταυτοποίηση του χρήστη, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε
στο σύστημα.
Σημείωση:Το σύστημα κλειδώνει το λογαριασμό σας, εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε
με λανθασμένο κωδικό πρόσβασης μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες. Εάν ο
λογαριασμός σας κλειδωθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της σελίδας
για να ενεργοποιήσετε ξανά τον λογαριασμό σας.
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Αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των μελών της στο νέο πληροφοριακό
σύστημα, έχει ληφθεί μέριμνα για τα κατωτέρω:
1. Μετάπτωση δεδομένων από τα δεδομένα που τηρούνται στο λογιστικό αρχείο της
ΕΚΕ.
2. Παροχή υπηρεσιών ενιαίας σύνδεσης (Single sign-on). Τα μέλη της ΕΚΕ θα
μπορούν να συνδέονται με το ίδιο username & password, τόσο στο νέο δικτυακό
τόπο της ΕΚΕ, όσο και στην περιοχή μελών.
Κατά συνέπεια τα μέλη της ΕΚΕ δεν θα χρειαστεί να προβούν σε δημιουργία νέου
λογαριασμού. Αρκεί να αρχικοποιήσουν το συνθηματικό τους. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Μετάβαση στη διεύθυνση URL https://members.hcs.gr/forgot-password (ή
πατώντας στην επιλογή «Ξεχάσατε τον κωδικό σας» στην σελίδα σύνδεσης περιοχής
μελών)
2. Εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε κοινοποιήσει στην
ΕΚΕ
3. Πάτημα του κουμπιού «Ορισμός νέου συνθηματικού» στο συνακόλουθο email που
θα λάβετε. Παρακαλούμε ελέγξτε σχετικά και τα emails στην ανεπιθύμητη
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αλληλογραφία.

4. Ορισμός νέου συνθηματικού στην οικεία landing page
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Στη συνέχεια θα μπορείτε να συνδεθείτε με τον ίδιο κωδικό και στον δικτυακό τόπο της
ΕΚΕ (https://www.hcs.gr/login/)
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