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Οδηγός εγγραφής 
Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη ή/και χρηστών
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Επιλέξτε το ‘Αποδοχή’ για 
να μπορέσετε να 

συνεχίσετε.

Κάντε κλικ στη γραμμή διεύθυνσης, 
πληκτρολογήστε το url

https://register.marketsite.gr/rae 
και πατήστε Enter.
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Επιλέξτε την κατηγορία 
νομικού ή φυσικού 

προσώπου.
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Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ σας
και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ

Αν επιλέξετε Εταιρεία / 
Νομικό Πρόσωπο…

Αν είστε ‘Κοινοπραξία / Συγκρότημα Σταθμών 
ΑΠΕ’ και δεν διαθέτετε ΑΦΜ, πατώντας στην 

αντίστοιχη επιλογή, θα μπορέσετε να 
προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα χωρίς την 

υποχρέωση να εισάγετε ΑΦΜ.
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Μπορείτε να γράψετε 
την πλήρη διεύθυνση 
σας εδώ, και θα σας 

εμφανιστούν οι 
πιθανές επιλογές από 

Google Maps, ή 
αναλυτικά και 

ξεχωριστά , την Οδό, 
Αριθμό, Πόλη και Τ.Κ. 
στα επόμενα πεδία. 

Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει Fax, επαναλάβετε 

τον αριθμό τηλεφώνου σας.
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Σημαντικές σημειώσεις

Αν σας εμφανιστεί αυτή 
η σελίδα, σημαίνει ότι η 
εταιρία δεν είναι 
καταχωρημένη στην 
βάση της cosmoONE, 
οπότε συνεχίζετε 
κανονικά την εγγραφή 
σας. 
Άλλως, δείτε το «Οδηγός 
εγγραφής χρήστη σε 
εγγεγραμμένη/υπάρχου
σα εταιρεία».



Εδώ πρέπει να 
συμπληρώσετε με πολύ λίγα 

λόγια το αντικείμενο της 
εταιρίας σας

Εδώ πρέπει να 
συμπληρώσετε τα στοιχεία 

του υπεύθυνου επικοινωνίας 
της εταιρίας σας

Επιλέξτε το tick box της 
Κατηγορίας V (Κοινή 

Ανταγωνιστική 
Διαδικασία) .

6



Δηλώστε με πόσα έργα 
θα συμμετέχετε στην 

κατηγορία .
Ανάλογα με τον αριθμό των έργων 
που θα συμμετέχετε, θα πρέπει να 
προσθέσετε και αντίστοιχο αριθμό 

χρηστών.
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Πατήστε ‘Προσθήκη νέου 
χρήστη’ για να εισάγετε τον 

1ο χρήστη που θα λάβει 
μέρος στην κατηγορία. 

Στα σχόλια εμφανίζεται η 
τρέχουσα κατάσταση όσον 

αφορά την προσθήκη 
χρηστών ανά κατηγορία.
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Συμπληρώστε τα 
στοιχεία του χρήστη και 

πατήστε ‘ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΧΡΗΣΤΗ’. 
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Πατήστε ξανά ‘Προσθήκη 
νέου χρήστη’ για να 

προσθέσετε τον επόμενο 
χρήστη.

Εμφανίζεται ο χρήστης που 
εισαγάγατε πριν.
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Συμπληρώστε τα 
στοιχεία του επόμενου 

χρήστη και πατήστε 
‘ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΗΣΤΗ’. 
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Εφόσον εμφανίζεται ότι 
ολοκληρώθηκαν οι ρυθμίσεις για 

την κατηγορία, μπορείτε να 
ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Εμφανίζονται οι χρήστες 
που εισαγάγατε.

Πατήστε 
‘Ολοκλήρωση 

εγγραφής’.

12



ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, θα σας αποσταλούν στο 

mail σας οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα. Αποτελούνται από 
συνδυασμό των παρακάτω:

1. Κωδικός χρήστη (Username) που είναι το όνομα σας.
2. Κωδικό Οργανισμού (Company ID) που είναι το όνομα της 

εταιρίας σας.
3. Κωδικός Εισόδου (Password) που είναι το προσωρινό σας 

password.

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στην εφαρμογή, θα σας 
ζητηθεί η αλλαγή του password με ένα νέο της δικής σας επιλογής.  
Εταιρίες με πολλαπλούς χρήστες έχουν ίδιο Κωδικό Οργανισμού. 
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