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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ΄ΚΟΣΕ
Γεια σας,

Στο παρόν περιγράφουμε τη διαδικασία Ενεργοποίησης της πρόσβασής σας
στην Κυνηγετική Ακαδημία hunting-academy.edu.gr.

Στην ενότητα 1 Ενεργοποίηση πρόσβασης, περιγράφεται η διαδικασία
ενεργοποίησης με χρήση του κουπονιού που σας έχει χορηγηθεί. Προσοχή! Η
διαδικασία απαιτείται μόνο μία φορά.

Στην ενότητα 2 Πρόσβαση στο μάθημα μετά την ενεργοποίηση, περιγράφεται ο
τρόπος σύνδεσης μετά την αρχική ενεργοποίηση που περιεγράφηκε
παραπάνω.

Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε τη διαδικασία όσο πιο απλή γίνεται, παρόλα
αυτά εάν κάτι σας δυσκολέψει μπορείτε να συμβουλευτείτε την σελίδα Συχνές
Ερωτήσεις πατώντας εδώ ή τη σελίδα της Τεχνικής Υποστήριξης πατώντας εδώ.

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την Κυνηγετική Ακαδημία για την εκπαίδευσή
σας.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του hunting-academy.edu.gr
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1.Ενεργοποίηση πρόσβασης
Η ενεργοποίηση της πρόσβασης σας στην Κυνηγετική Ακαδημία είναι απλή και
περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο βήματα.

Βήμα 1ο
Για να ξεκινήσετε, παρακαλούμε κρατήστε το κουπόνι που έχετε προμηθευτεί
από την Ομοσπονδία :

Ανοίξτε το πρόγραμμα με το οποίο περιηγείστε στο διαδίκτυο (για παράδειγμα
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge κτλ.) και
πληκτρολογήστε την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ που βλέπετε στο κουπόνι η οποία
είναι :
www.hunting-academy.edu.gr/dkose/

Στη σελίδα που θα σας ανοίξει πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ :

Εάν είστε ΚΥΝΗΓΟΣ πατήστε αυτό το κουμπί

Εάν είστε ΣΤΕΛΕΧΟΣ πατήστε αυτό το κουμπί

Εάν είστε ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑΣ πατήστε αυτό το
κουμπί
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Βήμα 2ο
Βρίσκεστε πλέον στη σελίδα στην οποία θα πληκτρολογήσετε τον κωδικό
κουπονιού σας και τα στοιχεία σας :

Εισάγετε τον κωδικό κουπονιού στο πλαίσιο που δείχνει η παραπάνω εικόνα και
πατήστε το κουμπί ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Θα πρέπει να σας εμφανιστεί το
παρακάτω μήνυμα :
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Συνεχίστε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην ενότητα
Εκπαιδευόμενου (τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά).

Στοιχεία

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, μεταβείτε στο κάτω μέρος της οθόνης
όπου θα πρέπει να κάνετε τσεκ στο πεδίο Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους
& προϋποθέσεις χρήσης (αφού πρώτα διαβάσετε τους όρους και σιγουρευτείτε
ότι συμφωνείτε σε όσα αναφέρονται εκεί).
Μόλις είστε έτοιμοι πατήστε το κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Αυτό ήταν! Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και θα πρέπει να βλέπετε αυτό το
μήνυμα :

Πατήστε το κουμπί Τα Μαθήματά μου για να μεταβείτε στη σελίδα των
μαθημάτων σας.

Παράλληλα θα λάβετε στο email σας ένα ενημερωτικό μήνυμα με θέμα Ο
λογαριασμός σας στον ιστότοπο hunting-academy.edu.gr , το οποίο περιέχει
το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας. Φυλάξτε τα και τα δύο, θα τα
χρειαστείτε για να συνδεθείτε στο μάθημά σας στο μέλλον.
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2.Πρόσβαση στο Μάθημα μετά την ενεργοποίηση
Η παραπάνω διαδικασία που περιεγράφηκε στην ενότητα 1, αρκεί να γίνει μία
φορά. Στη συνέχεια θα έχετε πρόσβαση στα Μαθήματά σας, μέσα από τη
σελίδα του λογαριασμού σας.
Μπείτε στο hunting-academy.edu.gr και πατήστε το κουμπί Σύνδεση, στο πάνω
δεξί μέρος της ιστοσελίδας, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα.
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Στη σελίδα που θα σας ανοίξει πληκτρολογήστε το Όνομα χρήστη και το
Συνθηματικό που σας έχει σταλεί με email κατά την ενεργοποίηση της
πρόσβασής σας. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το κουμπί Σύνδεση.

Εφόσον συνδεθείτε με επιτυχία θα μεταφερθείτε αυτόματα στην κεντρική σελίδα
των Μαθημάτων σας. Πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος όπως δείχνει η
παρακάτω εικόνα για να μεταφερθείτε στο Μάθημα σας.
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