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1. ΜΗΤΡΩΟ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΣΗΔΗΣ 

2. Εγγραφή Χρήστη  
 

Σκοπός του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να παρέχει οδηγίες σε οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να 
εγγραφούν ως χρήστες  στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

 

2.1 Υποβολή Αίτησης Εγγραφής Οικονομικού Φορέα 

2.1.1 Προϋποθέσεις 

Βασική προϋπόθεση είναι πρόσβαση στο διαδικτυακή πύλη (portal) του ΕΣΗΔΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/ 

 

2.1.2 Έναρξη 

Για να υποβάλλετε την Αίτησης Εγγραφής ως χρήστης  θα πρέπει από την διαδικτυακή πύλη (portal) του 

ΕΣΗΔΗΣ να επιλέξετε τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας»  και στην συνέχεια τον 

σύνδεσμο «Αίτηση Εγγραφής Οικονομικών Φορέων με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ)» 

 
 

2.1.3 Ροή Οθονών 

Επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζεται στην οθόνη η «Αίτηση Εγγραφής Προμηθευτή» 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη σελίδα της αίτησης συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία : 

 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Στοιχεία Εκπροσώπου 

1. Email: Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ο οποίος θα 
είναι αρμόδιος για την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ  (Υποχρεωτικό). Σημειώνεται ότι συμπληρώνεται 
ένα (1) και μόνο ένα email. 

2. Όνομα: Το όνομα του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα και όχι πχ η Επωνυμία του 
Οικονομικού Φορέα (Υποχρεωτικό).  

3. Επώνυμο: Το επώνυμο του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα και όχι πχ η Επωνυμία του 
Οικονομικού Φορέα (Υποχρεωτικό). 

4. Αριθμός τηλεφώνου: Ο αριθμός τηλεφώνου του οικονομικού φορέα (Υποχρεωτικό). 

Σημειώνεται ότι τα «Στοιχεία Εκπροσώπου» αφορούν τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ 
ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του συστήματος και όχι του Νόμιμου Εκπροσώπου της 
εταιρείας. 

Ακολουθεί παράδειγμα συμπλήρωσης της πρώτης σελίδας της «Αίτησης Εγγραφής Προμηθευτή». 

Σημειώνονται ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρακάτω οθόνη είναι ενδεικτικά. 

 

 

 

Έχοντας συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία της πρώτης σελίδας,  πατήσετε το κουμπί «Επόμενο Βήμα». 

 

Μηνύματα ελέγχου συστήματος 

 
Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάποια από τα Υποχρεωτικά πεδία, τότε πατώντας το κουμπί 

«Επόμενο Βήμα» εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα τα κενά πεδία  που δεν έχετε συμπληρώσει. 
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Εάν έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία επιλέγοντας  το κουμπί «Επόμενο Βήμα» εμφανίζεται 

το ακόλουθο μήνυμα. 

 

 
 

Το μήνυμα αυτό σας ενημερώνει για το δεύτερο βήμα της «Αίτησης Εγγραφής Προμηθευτή»  το οποίο 

είναι η επαλήθευση των στοιχείων σας μέσω της πιστοποίησης του TAXIS 

 

Επιλέγοντας τον κουμπί «Συνέχεια» εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα του TAXIS 
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Πιο συγκεκριμένα στην σελίδα πιστοποίησης του TAXIS συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία : 

 Username: Το όνομα χρήστη του οικονομικού φορέα στο TAXIS  (Υποχρεωτικό). Σημειώνεται 
ότι αφορά το Username του οικονομικού φορέα και όχι του εκπροσώπου  

 Password:  ο Κωδικός Πρόσβασης του οικονομικού φορέα στο TAXIS (Υποχρεωτικό). 

Ακολουθεί παράδειγμα συμπλήρωσης της σελίδας του TAXIS. Σημειώνονται ότι τα στοιχεία που 

εμφανίζονται στην παρακάτω οθόνη είναι ενδεικτικά. 
 

 
 

Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε σωστά το Username & το Password εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα : 
 

 
Πατώντας το κουμπί «Είσοδος», εάν είναι σωστά το Username & Password το σύστημα σας 

επιστρέφει την επόμενη σελίδα  
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Επιλέγοντας το κουμπί «Εξουσιοδότηση» , το σύστημα εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους και 

εξουσιοδοτεί  την εφαρμογή να προσπελάσει τα στοιχεία του TAXIS.  

 

Εάν ο οικονομικός φορέας πληρεί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΕΣΗΔΗΣ εμφανίζεται το ακόλουθο 

μήνυμα  

 

 
 

 

Μηνύματα ελέγχου συστήματος 

 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλλει ήδη Αίτηση Εγγραφής στο ΕΣΗΔΗΣ και βρίσκεται 

στο στάδιο της έγκρισης εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα  
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2.1.4 Στοιχεία Εξόδου 

Το επόμενο βήμα είναι το κλείσιμο του browser. 

 

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) το οποίο θα 

επιβεβαιώνει την εγγραφή του ως χρήστη του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Προμηθειών και θα τον 

ενημερώνει για το link της εφαρμογής καθώς και το Username & Password που θα χρησιμοποιεί. 

 

 

 


