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Οδηγίες εγγραφής στις διαδικτυακές εφαρμογές του Ε.Ο.Φ. 
 

 

 

1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού 

(http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου 

προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή σας.  

2. Επιλέξτε δεξιά το εικονίδιο επιλογής On-line 

υπηρεσίες, που οδηγεί στο βασικό μενού για τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες του Οργανισμού. 

 

 

 

  

http://www.eof.gr/
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3. Επιλέξτε την αντίστοιχη υπηρεσία.  

4. Σε περίπτωση που δεν έχετε 

αποκτήσει δικαιώματα 

πρόσβασης, επιλέξτε το «...για την 

υπηρεσία στην οποία επιθυμείτε 

να μεταβείτε, πατήστε εδώ». 
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5. Για την απόκτηση ειδικού 

κωδικού πρόσβασης και με τη 

χρήση της φόρμας «Επιλέξτε 

υπηρεσία» επιλέγετε την 

αντίστοιχη υπηρεσία.  

6. Πατήστε «επόμενο».  
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7. Ορισμένες υπηρεσίες του 

Ε.Ο.Φ. αφορούν σε όλες τις 

εταιρείες ανεξάρτητα από την 

κύρια δραστηριότητά τους 

(π.χ. Επιστημονικά συνέδρια). 

Σε αυτή την περίπτωση 

επιλέξτε τον τύπο της 

εταιρείας.  
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8. Για να βρείτε την εταιρία σας, 

πληκτρολογείτε έναν ή 

περισσότερους χαρακτήρες 

της επωνυμίας της και 

επιλέγετε το κουμπί 

Αναζήτηση.  

9. Στη λίστα αποτελεσμάτων 

επιλέγετε την εταιρία σας 

κάνοντας κλικ σε 

οποιαδήποτε λέξη στην 

σειρά του πίνακα. 

Σημειώνεται ότι για κάθε 

εταιρία αντιστοιχεί μόνο 

ένας χρήστης για την 

συγκεκριμένη εφαρμογή.  
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10. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

δίνεται η δυνατότητα 

καταχώρησης της εταιρείας.  

 

 

 

11. Μπορείτε να καταχωρήσετε 

την εταιρεία 

συμπληρώνοντας όλα τα 

υποχρεωτικά πεδία της 

φόρμας (τα πεδία με 

αστερίσκο ) και πατώντας 

αποθήκευση.  
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12. Έχοντας επιλέξει την εταιρεία 

μπορείτε να καταχωρίσετε 

ένα όνομα χρήστη που 

επιθυμείτε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το 

όνομα χρήστη είναι 

υποχρεωτικά με λατινικούς 

χαρακτήρες.  

13. Σημειώνεται ότι αν το όνομα 

χρήστη υπάρχει ήδη, το 

σύστημα θα σας 

ενημερώσει σχετικά με 

βοηθητικό μήνυμα και  

πρέπει να εισάγετε ένα νέο 

όνομα χρήστη.  

14. Πατήστε «επόμενο».  
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15. Όλα τα πεδία με τον κόκκινο 

αστερίσκο ( ) είναι υποχρεωτικά 

για συμπλήρωση.  

16. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει 

διαδοχικά χρησιμοποιώντας 

μικρά ή κεφαλαία γράμματα, 

ελληνικούς ή λατινικούς 

χαρακτήρες το Όνομα, το 

Επώνυμο, το Τμήμα της εταιρίας 

στο οποίο εργάζεται, το 

Τηλέφωνο και το e-mail του.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση των 

ορθών στοιχείων από τον 

ενδιαφερόμενο αποτελεί 

προϋπόθεση για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της υποβολής της 

αίτησης. Ελέγξτε προσεκτικά τα 

στοιχεία που καταχωρήσατε πριν 

προχωρήσετε.  

17. Πατήστε «επόμενο».  
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18. Το σύστημα σας έχει 

αποστείλει στη διεύθυνση  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που δηλώσατε μήνυμα με τον 

κωδικό επαλήθευσης. Ανοίξτε 

το e-mail σας και καταχωρήστε 

στο πεδίο «Κωδικός 

επαλήθευσης» τον κωδικό που 

σας έχει στείλει η εφαρμογή.  

19. Σε περίπτωση που επιθυμείτε 

να τροποποιήσετε κάποιο 

στοιχείο, επιλέξετε το κουμπί 

«προηγούμενο».  

20. Σε αντίθετη περίπτωση, 

πατήστε «Ολοκλήρωση».  



Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής – Ε.Ο.Φ. 

 

Οδηγός εγγραφής χρήστη σε υπηρεσία του Ε.Ο.Φ. 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Το σύστημα δηλώνει την 

επιτυχή υποβολή της 

αίτησης.  

22. Το σύστημα θα σας στείλει 

αυτόματα ένα e-mail με τη 

λίστα των απαραίτητων 

δικαιολογητικών που θα 

πρέπει να καταθέσετε στον 

Οργανισμό προκειμένου να 

εκδοθεί το συνθηματικό 

σας και να ενεργοποιηθεί ο 

λογαριασμός σας.  


