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Εισαγωγή 

Ο παρόν οδηγός περιγράφει τη διαδικασία εγγραφής ενός Οικονομικού Φορέα στο Σύστημα και την 

ενεργοποίηση του. Σημειώνεται ότι, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά με τους 

Browsers Microsoft Edge, Google Chrome και Mozilla Firefox. Επίσης για την λειτουργία του εργαλείου 

ετοιμασίας προσφοράς απαιτείται η εγκατάσταση της Java. 

 

Σημείωση 

Πριν την εγγραφή σας, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ξανά εγγεγραμμένοι στο σύστημα 

eProcurement. 
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1. Εγγραφή Οικονομικού Φορέα 

Για την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ως Οικονομικός Φορέας: 

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συστήματος στην διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy 

 Πατήστε στο σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας» 

 

 
Οθόνη 1: Αρχική Σελίδα 

Βήμα 1: Στοιχεία Οργανισμού  

 Δηλώστε τα στοιχεία της Εταιρείας σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία σε περίπτωση που είστε 

Φυσικό Πρόσωπο.  

o Στον «Μοναδικό Αριθμό VAT» δώστε τον αριθμό εγγραφής σας στο ΦΠΑ. Αν είστε 

Φυσικό Πρόσωπο και δεν έχετε αριθμό ΦΠΑ , δηλώστε τον Αριθμό Ταυτότητας σας. Σε 

καμία περίπτωση μην δώσετε γενικές τιμές όπως N/A (Not/Available), Δ/Υ 

(Δεν/Υπάρχει) κλπ. 

o  Στο «Company type» δηλώστε το είδος της εταιρείας σας. Αν εγγράφεστε ως άτομο 

ιδιώτης, τότε επιλέξτε «Φυσικό Πρόσωπο» 

o Ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να αρχίζει με τον κωδικό της χώρας π.χ. +357 22605050 

http://www.eprocurement.gov.cy/
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o Ο αριθμός τηλεομοιοτυπικού πρέπει να αρχίζει με τον κωδικό της χώρας π.χ. +357 

22605051 

o Ταξινόμηση ως SME (Small Medium Enterprise): ορίζεται ως «η κατηγορία των πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Αποτελείται από επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.»1 Είναι καλό να ορίζεται το 

συγκεκριμένο πεδίο, καθότι καθορίζει το μέγεθος τόσο του οργανισμού σας αλλά και 

των δραστηριοτήτων σας. 

 Με την ολοκλήρωση του Βήματος 1 πατήστε «Έγκριση & Συνέχεια» 

 

Οθόνη 2: Εγγραφή Οικονομικού Φορέα - Βήμα 1 

                                                           
E1 Απόσπασμα από το άρθρο 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ 
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Βήμα 2 – Καταχώρηση Κωδικών CPV  

 Θα πρέπει να ορίσετε τους κωδικούς CPV που σας ενδιαφέρουν. ΟΙ κωδικοί CPV (Common 

Procurement Vocabulary) είναι κωδικοί οι οποίοι αντιστοιχούν σε κατηγορίες προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Πατώντας στον Φακό (Οθόνη 3, σ.1), εμφανίζεται ο κατάλογος με τους κωδικούς 

CPV (Οθόνη 4). 

 

 

Επιλέγοντας τους σωστούς κωδικούς θα ενημερώνεστε για διαγωνισμούς που δημοσιεύονται και 

σχετίζονται με τους κωδικούς που επιλέξατε. 

Σε περίπτωση που εντοπίσετε ένα κωδικό που σας ενδιαφέρει επιλέξτε κύρια κατηγορία αντί 

υποκατηγορία, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να ενημερωθείτε για ένα 

διαγωνισμό δεδομένου ότι επιλέγοντας κύρια κατηγορία θα ενημερώνεστε και για διαγωνισμούς 

που σχετίζονται με τις υποκατηγορίες. 

Μπορείτε να επιλέξετε όσους κωδικούς CPV επιθυμείτε. 

 

  Στην οθόνη που εμφανίζεται εντοπίστε τους κωδικούς που σας ενδιαφέρουν και σχετίζονται με 

το είδος των δραστηριοτήτων σας. Μπορείτε να ανατρέξετε στον κατάλογο με τους κωδικούς 

(Οθόνη 4, σ.1). Πατώντας στο εικονίδιο + (Οθόνη 4, σ.2) εμφανίζονται οι υποκατηγορίες κάθε 

κατηγορίας. Επιλέγοντας διπλό κλικ (double-click) ο κωδικός προστίθεται στην λίστα με τους 

επιλεγμένους κωδικούς (Οθόνη 4, σ.5) 

 Μέσω της συγκεκριμένης οθόνης μπορείτε να αναζητήσετε ένα κωδικού χρησιμοποιώντας 

λέξεις κλειδιά (Οθόνη 4, σ.3). Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται στην αντίστοιχη 

περιοχή (Οθόνη 4, σ.4). Επιλέγοντας διπλό κλικ (double-click) ο κωδικός προστίθεται στην λίστα 

με τους επιλεγμένους κωδικούς (Οθόνη 4, σ.5) 

 Με την ολοκλήρωση της επιλογής πατήστε Υποβολή (Οθόνη 4, σ.6) 

 

Το βήμα για την επιλογή των κωδικών δεν είναι υποχρεωτικό. Αν επί του παρόντος δεν επιθυμείτε 

να επιλέξετε κωδικούς CPV, πατήστε επόμενο (Οθόνη 3, σ.2) για να προχωρήσετε. Σημειώστε ότι 

μπορείτε να επιλέξετε τους κωδικούς σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε και μετά την 

ολοκλήρωση της εγγραφή σας. 

 

 
Οθόνη 3: Βήμα 2 - Καταχώρηση κωδικών CPV 
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Οθόνη 4: Κατάλογος κωδικών CPV 

 

 

Βήμα 3: Εγγραφή Διαχειριστή Οικονομικού Φορέα (ΔΟΦ) 

 Oρίστε τα στοιχεία του ατόμου που θα λειτουργεί στο σύστημα ως διαχειριστής. Σημειώστε ότι, 

ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα με την ολοκλήρωση της εγγραφής να ορίσει και άλλους 

χρήστες κάτω από τον οργανισμό σας. 

 Στα πεδία «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός Πρόσβασης»  θα πρέπει να ορίσετε ένα κωδικό με 

τον οποίο θα κάνετε είσοδο στο σύστημα. Τόσο το Όνομα Χρήστη όσο και ο Κωδικός 

Πρόσβασης, μπορεί να αποτελείτε από γράμματα ή αριθμούς ή συνδυασμός γραμμάτων και 

αριθμών. Τα γράμματα θα πρέπει είναι με Λατινικούς Χαρακτήρες. Δεν πρέπει να υπάρχει 

διάστημα (space) μέσα στους κωδικούς.  

 Στο πεδίο «Αναθέτουσες Αρχές που με ενδιαφέρουν» μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες για 

τις οποίες όταν προκηρύξουν ένα διαγωνισμό θα ενημερώνεστε αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Για να επιλέξετε περισσότερες από μια υπηρεσίες χρησιμοποιείστε το πλήκτρο 

Ctrl από το πληκτρολόγιο (keyboard) σας. 

 Με την ολοκλήρωση πατήστε Τέλος. 
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Οθόνη 5: Βήμα 3 -  Εγγραφή Διαχειριστή Οικονομικού Φορέα (ΔΟΦ) 
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2. Ενεργοποίηση Διαχειριστή Οικονομικού Φορέα 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Οικονομικού Φορέα θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

email που ορίσατε στο Βήμα 3 της εγγραφής. Στο συγκεκριμένο μήνυμα υπάρχει συνημμένο (pdf) 

αρχείο (Οθόνη 6, σ.1) το οποίο περιέχει τα στοιχεία της εγγραφής σας. Για την ενεργοποίηση της 

εταιρείας σας θα πρέπει να το τυπώσετε, να το υπογράψετε και να το σφραγίσετε (σε περίπτωση 

εταιρείας) και να την αποστείλετε στο FAX +357 22605051 ή να το σαρώσετε και να το αποστείλετε στο 

ηλ. ταχυδρομείο eprochelpdesk@treasury.gov.cy στην ομάδα υποστήριξης του eProcurement. 

 

 

Οθόνη 6: Ηλεκτρονικό μήνυμα εγγραφής 
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Ενεργοποίηση του διαχειριστή του οργανισμού σας: 

 Από την αρχική σελίδα του συστήματος πατήστε Είσοδος, και δώστε τα στοιχεία πρόσβασης 

σας, το Όνομα χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης που έχετε ορίσει στο τρίτο βήμα της εγγραφής 

σας (Οθόνη 5). 

 

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης σας, ακολουθείστε τη διαδικασία που 

περιγράφεται στην Ενότητα 3 για τον επανακαθορισμό του κωδικού πρόσβασης. 

 

 

Οθόνη 7: Είσοδος 

 Με την επιτυχή είσοδο σας στο σύστημα, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό 

ενεργοποίησης (Οθόνη 8, σ.1) που υπάρχει στο πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε με την 

εγγραφή της εταιρείας σας (Οθόνη 6, σ.2). Σημειώστε ότι ο Κωδικός Ενεργοποίησης θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

 Ακολούθως πατήστε υποβολή (Οθόνη 8, σ.2). 

 

Οθόνη 8: Ενεργοποίηση εγγραφής 

 

 Στην επόμενη οθόνη πατήστε Αποδοχή 
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Οθόνη 9: Αποδοχή Συμφωνίας 

 Στις απαιτήσεις συστήματος πατήστε «Τέλος (Πήγαινε στο Προφίλ μου)» 
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Η ενεργοποίηση του οργανισμού σας έχει ολοκληρωθεί. Για την τροποποίση των στοιχείων της 

εταιρείας ή προσθήκη νέων χρηστών χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες επιλογές από το μενού 

Διαχείριση Οικονομικού Φορέα 

 

Οθόνη 10: Διαχείριση ΟΦ 

3. Επανακαθορισμός κωδικού πρόσβασης 

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης σας,  

 Από το μενού Είσοδος, πατήστε «Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβαση σας;» 

 

 

Οθόνη 11: Επιλογή για επανάκτηση κωδικού πρόσβασης 

 Στην επόμενη οθόνη δώστε το Όνομα Χρήστη σας (username) που έχετε ορίσει στο τρίτο βήμα 

της εγγραφή σας (Οθόνη 5) και το οποίο αναγράφεται στο πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα που 

λάβατε μετά την εγγραφή σας (Οθόνη 6, σ.3).  

 Ακολούθως πατήστε «Αποστολή» 
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 Στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) το οποίο αφορά τον 

επανακαθορισμό του κωδικού πρόβσασής σας. Πατώντας το link από το ηλεκτρονικό μήνυμα 

(Οθόνη 12, σ.1), θα μεταβείτε στη σχετική οθόνη επαναφοράς κωδικού πρόσβασης (Οθόνη 13).  

 

 

Οθόνη 12: Ηλεκτρονικό μήνυμα επανακαθορισμού κωδικού πρόσβασης 
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 Καθορίστε το νέο Κωδικό Πρόσβασης σας 

 Δώστε τον κωδικό ενεργοποίησης που λάβατε με το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (Οθόνη 12, 

σ.2) 

 Πατήστε «Τέλος» (Οθόνη 13) 

 Ο κωδικός πρόσβασης σας έχει τροποποιηθεί επιτυχώς.  

 

 

Οθόνη 133: Επανακαθορισμού κωδικού πρόσβασης 

 


