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Εισαγωγή  

Νέο εταιρικό site Ο.ΠΑ.ΚΕ ΟΤΕ:

 Βελτίωση εμπειρίας χρήστη.

 Φιλική και εύκολη πλοήγηση.

 Σταθερό και φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και κρατήσεων.

 Υποστήριξη υψηλής κίνησης.

Ακολουθούν οδηγίες για τη δημιουργία «ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».



Στη διεύθυνση https://www.opake-ote.gr (αρχική οθόνη) κάνετε κλικ στο πεδίο   «Εγγραφή/Σύνδεση» 

Βήμα 1: Αρχική οθόνη   



 

Επιλέγετε  το πεδίο «Δημιουργία νέου λογαριασμού»:

Βήμα 2: Δημιουργία νέου λογαριασμού.   



   
Εισάγετε το (εταιρικό) email σας  (εν ενεργεία υπάλληλος του Ομίλου ΟΤΕ):

Βήμα 3A: Εν ενεργεία υπάλληλος. 



 
 ή το (προσωπικό) email σας (συνταξιούχος του Ομίλου ΟΤΕ): 

Βήμα 3B: Συνταξιούχος Ομίλου ΟΤΕ. 



 
 

Υποχρεωτικά πεδία: 1. «Ονοματεπώνυμο» (όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητά του), 2. «Αριθμός κινητού 
τηλεφώνου», 3. «Κατηγορία Δικαιούχου» (Εν ενεργεία υπάλληλος/συνταξιούχος), 4. «ΑΦΜ», 5. «Έτος γέννησης 
τέκνων» για κράτηση οικογενειακού δωματίου.

Βήμα 4Α: Υποχρεωτικά πεδία. 



Συμπληρώνετε υποχρεωτικά το πεδίο «Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου-ΑΜΣ» που θα βρείτε διαθέσιμο στην 
απόφαση της σύνταξής σας:

Βήμα 4Β: Υποχρεωτικά πεδία - Συνταξιούχοι. 



Δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ:

Βήμα 5: Αποδοχή όρων χρήσης. 



Κάνετε κλικ το πεδίο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» και ολοκληρώνετε τη διαδικασία πρώτης εγγραφής 
σας στο site του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ: 

Βήμα 6: Ολοκλήρωση διαδικασίας . 



Βήμα 7ο

• Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία της πρώτης εγγραφής, θα λάβετε ένα email έγκρισής της ή αναμονής έγκρισής της αν 
απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών* (συνταξιούχοι) στο email που καταχωρήσατε κατά την αρχική σας δήλωση 
στοιχείων.

Βήμα 8ο

• Στο email έγκρισης που θα λάβετε, θα κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Πρώτη Σύνδεση» που θα βρείτε διαθέσιμο, καταχωρώντας ως:
✔ Όνομα χρήστη: Το email που έχετε δηλώσει αρχικά
✔ Κωδικό: Αυτόν που θα ορίσετε

*Απόφαση Συνταξιοδότησης ή Απόφαση Οικειοθελούς Αποχώρησης ένταξης στο πρόγραμμα Α του Ομίλου ΟΤΕ.

Βήματα 7/8: Email επιβεβαίωσης. 



Βήμα 9

• Ως τελευταίο βήμα, εισάγετε τα στοιχεία (όνομα χρήστη-κωδικό πρόσβασης) 
κατά την είσοδό σας στο site και είστε έτοιμοι να περιηγηθείτε.

Βήμα 9: Είσοδος στο νέο site. 




