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Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών 
στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

Οδηγός Χρήσης: 

Πρόσβαση στο Σύστημα και 

Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης (Password) 
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1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εγγραφής στο Σύστημα, χρησιμοποιείστε το 
Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) που έχετε λάβει 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας για να εισέλθετε στο Σύστημα. 

 

2. Σημειώστε ότι το Όνομα Χρήστη (Username) που σας έχει δοθεί, δεν μπορεί να 
αλλάξει. Αντίθετα, ο Κωδικός Πρόσβασης (Password) είναι προσωρινός και θα σας 
ζητηθεί να προβείτε σε αλλαγή του. 

3. Για να προβείτε σε αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης (Password), θα πρέπει να 
συμπληρώσετε το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) 

που έχετε λάβει στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
στα αντίστοιχα πεδία και στα 
αμέσως πιο κάτω πεδία, θα 
πρέπει α) να συμπληρώσετε ένα 
νέο Κωδικό Πρόσβασης 
(Password) και β) να 
επιβεβαιώσετε τον νέο Κωδικό 
Πρόσβασης (Password) που 
έχετε επιλέξει. 

Ο Κωδικός Πρόσβασης 
(Password) πρέπει να 
περιλαμβάνει από 6 μέχρι 10 
χαρακτήρες. 
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4. Δίνοντας την εντολή Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης, ο νέος Κωδικός οριστικοποιείται 
και εισέρχεστε στο Σύστημα. 

 

5. Με την υποβολή της εντολής Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης και την είσοδό σας στο 
Σύστημα, θα μεταφερθείτε σε νέα οθόνη, μέσω της οποίας μπορείτε να διαχειριστείτε 
τον λογαριασμό σας και να διεκπεραιώσετε τις πληρωμές σας. 

6. Σύνδεση μέσω της η-Υπηρεσίας «CY Login» 

Επιπρόσθετα του πιο πάνω τρόπου σύνδεσης στο SISnet, σε περίπτωση που έχετε ήδη 
λογαριασμό στην Κυβερνητική η-Υπηρεσία «CY Login», μπορείτε να συνδεθείτε στο 
SISnet συμπληρώνοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που διαθέτετε 
στη συγκεκριμένη η-Υπηρεσία: 

 


