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1. Γενικά 

  

1.  Γενικά 

 Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων γάλακτος και κρέατος 

πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό ΑΡΤΕΜΙΣ του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – Δήμητρα. Η εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ προσπελαύνεται στη διεύθυνση   

http://srv-web.elogak.gr/ARTemis/ 

 Η είσοδος στη διαδικτυακή πύλη ΑΡΤΕΜΙΣ γίνεται κατόπιν εγγραφής του 

χρήστη, ώστε να αποκτήσει όνομα και κωδικό πρόσβασης. Στο παρόν εγχειρίδιο 

περιγράφεται αναλυτικά η εγγραφή του χρήστη, η οποία γίνεται μέσω 

πιστοποίησης των στοιχείων του με το Μητρώο του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ‘Δήμητρα’ καθώς και η σύνδεση του στην εφαρμογή. 

 

2.  Δημιουργία λογαριασμού και σύνδεση στη διαδικτυακή  

εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ 

 Στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη 1) να 

εγγραφεί μέσω πιστοποίησης με το μητρώο του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ‘Δήμητρα’, αν είναι νέος χρήστης, 2) να συνδεθεί στην 

εφαρμογή, αν έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό ή 3) να υποβάλει αίτημα 

ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης.  

 

 

 

Εικόνα 1 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ‘ΑΡΤΕΜΙΣ’ 
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2.1. Διαδικασίας Πιστοποίησης - Εγγραφής χρήστη για 
online υποβολή  
   

  Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στις 

παρακάτω σελίδες. Η διαδικασία περιλαμβάνει 4 διακριτά βήματα κατά την 

οποία ελέγχεται η ταυτοποίηση των στοιχείων που υποβάλει ο χρήστης με 

το μητρώο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ‘Δήμητρα’, στο οποίο 

θα πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένος και να γνωρίζει τον αριθμό μητρώου 

(κωδικό) του. Αν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος ή δεν επαληθευτούν 

τα στοιχεία που υποβάλει για την εγγραφή του στο ΑΡΤΕΜΙΣ, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου (τηλ.: 2319 991145). 

 

 Βήματα δημιουργίας λογαριασμού (εγγραφής) νέου 
χρήστη 

 

Βήμα 1ο – Γενικές πληροφορίες διαδικασίας εγγραφής 

 

 

 

Βήμα 2ο – Επαλήθευση στοιχείων εργαστηρίου  
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Βήμα 3ο – Δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης 

 

 

 

 

Βήμα 4ο – Τέλος διαδικασίας 

 

Το email που θα λάβετε έχει την παρακάτω μορφή: 

 

και περιέχει έναν κωδικό ενεργοποίησης του λογαριασμού σας, τον οποίο θα 

χρησιμοποιήσετε μόνο κατά την πρώτη φορά εισόδου σας στην εφαρμογή. Το 

σύστημα θα σας ζητήσει να προσδιορίστε ένα νέο μυστικό κωδικό πρόσβασης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός τηλεφώνου, κινητού και η διεύθυνση email είναι επίσημα 

και «σημαντικά» στοιχεία και ο χρήστης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στην ορθή συμπλήρωση και επικαιροποίηση τους.  
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(password), όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά στο ΑΡΤΕΜΙΣ, τον οποίο μπορεί να 

αλλάζει ο χρήστης, όταν επιθυμεί από το προφίλ του στην εφαρμογή (Εικόνα 2). 

Αν δεν λάβετε στο email που δηλώσατε τον κωδικό ενεργοποίησης στα 

«εισερχόμενα» μηνύματα, ελέγξτε τον φάκελο των "ανεπιθύμητων" μηνυμάτων 

(spam). Σε αυτή την περίπτωση το email πρέπει να σημειωθεί ως μη ανεπιθύμητο. 

Παρακαλούμε, δηλώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση artemis@elog.gr ως 

αποδεκτό αποστολέα. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

 

2.2. Σύνδεση στο ΑΡΤΕΜΙΣ 

 Η είσοδος στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ γίνεται με τη χρήση των 

διαπιστευτηρίων που δηλώθηκαν κατά την διαδικασία της εγγραφής χρήστη στο 

ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως περιγράφεται παραπάνω (Εικόνα 1, λίνκ 2). Αφού ο χρήστης 

εισάγει έγκυρα τον κωδικό του στο μητρώο του ΕΛΓΟ, το όνομα χρήστη και τον 

κωδικό πρόσβασης επιλέγει το λίνκ «Σύνδεση». Σε περίπτωση οποιουδήποτε 

σφάλματος επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ‘Δήμητρα’ στα ακόλουθα τηλ.: 2319 991141, email: 

support@elog.gr (θα σας ζητηθούν πληροφορίες για την ταυτοποίηση της 

ιδιότητας σας).  

 

 

 

mailto:artemis@elog.gr
mailto:support@elog.gr
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2.3. Αίτημα Ανάκτησης Κωδικού  

 Αν ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε κατά την 

εγγραφή του στη διαδικτυακή πύλη ΑΡΤΕΜΙΣ έχει τη δυνατότητα ανάκτησης 

του. Επιλέγοντας το λίνκ «Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας κάνετε κλίκ 

εδώ, για να τον αλλάξετε», οπότε μεταβαίνει σε μία νέα σελίδα, ώστε να 

κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανάκτησης του κωδικού του (Εικόνα 3).   

 

             Εικόνα 3 

  Σύμφωνα με τις «Οδηγίες» που παρέχονται στη σελίδα αυτή ο 

χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία που χρησιμοποίησε κατά την ενεργοποίηση 

του λογαριασμού του και επιλέγει το πλήκτρο «Επόμενο». Εφόσον η διαδικασία 

ταυτοποίησης είναι επιτυχής, αποστέλλεται ενημερωτικό email στη δηλωθείσα 

διεύθυνση του προφίλ του χρήστη, διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει να 

επικοινωνήσει με την ομάδα υποστήριξης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 

– ‘Δήμητρα’ στα ακόλουθα τηλ.: 2319 991141, email: support@elog.gr (θα σας 

ζητηθούν πληροφορίες για την ταυτοποίηση της ιδιότητας σας), για να 

ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σύνδεσης του στη Διαδικτυακή Πύλη 

ΑΡΤΕΜΙΣ.   

 

3. Εύρεση οδηγιών online υποβολής εργαστηριακών 

αναλύσεων και διαχείρισης συναφών στοιχείων 

  Το εγχειρίδιο χρήσης ανακτάται από το μενού Σύστημα  

Έγγραφα σε μορφή αρχείου pdf και ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει 

τοπικά στον υπολογιστή του. 

mailto:support@elog.gr

