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1. Ηλεκτρονική Αίτηςη Εγγραφήσ Στο Μητρώο Ειδικευμένων
Εμπειρογνωμόνων

Για να εγγραφείτε ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να επιλζξετε από τθν αρχικι ςελίδα τθν επιλογι «Αίτημα
Εγγραφήσ το Μητρώο Ειδικευμζνων Εμπειρογνωμόνων» όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα πιο κάτω.

τθν επόμενθ ςελίδα κα πρζπει να επιλζξετε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ για τισ οποίεσ αιτιςτε
εγγραφι ςτθν Εφαρμογι. Αφοφ επιλζξετε τθν επιλογι που κζλετε, πατιςτε ςτο «Επόμενο» όπωσ
φαίνεται πιο κάτω.
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Ακολοφκωσ κα μεταφερκείτε ςτθ ςελίδα όπου κα πρζπει να καταχωριςετε όλα τα απαραίτθτα
ςτοιχεία για τθν υποβολι του αιτιματόσ ςασ για εγγραφι ςτθν Yπθρεςία.
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Σζλοσ, κα πρζπει να επιςυνάψετε αρχείο ςε μορφι PDF το οποίο κα περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτθτα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν εγγραφι ςτο μθτρϊο των ΕΕ.
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Αφοφ ςυμπλθρϊςετε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, επιλζξετε τθν επιλογι «υμφωνώ με την πιο
πάνω δήλωςη» και δθλϊςετζ ότι ζχετε ενθμερωκεί για τθν πολιτικι τθσ Αρμόδιασ Αρχισ ςχετικά με
τα δεδομζνα Προςωπικοφ Χαρακτιρα πατιςτε ςτθν επιλογι «Τποβολή» για να υποβάλετε τθν
αίτθςι ςασ όπωσ φαίνεται πιο πάνω.
Αν ζχετε καταχωριςει όλα τα ςτοιχεία ςωςτά ςυμπεριλαμβανομζνου και του αρχείου PDF, κα
λάβετε ςχετικό μινυμα επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ τθσ αίτθςθσ.
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ε αυτό το ςθμείο για να προχωριςει θ επεξεργαςία τθσ αίτθςισ ςασ, κα πρζπει να προχωριςετε
ςτο επόμενο ςτάδιο που είναι θ θλεκτρονικι πλθρωμι του τζλουσ εγγραφισ.
Για να προχωριςετε ςτθν πλθρωμι του τζλουσ εγγραφισ κα πρζπει να εγγραφείτε ςτθν
Κυβερνθτικι Διαδικτυακι Δίοδο Αςφαλείασ «Αριάδνθ» και να προβείτε ςε πιςτοποίθςθ και
ταυτοποίθςι του Προφίλ ςασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ εγγραφισ που είναι αναρτθμζνεσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ «Αριάδνθσ» ςτον πιο κάτω ςφνδεςμο:
 https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.

θμειϊνεται ότι κακϋ όλθ τθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ ςασ κα λαμβάνετε και ςχετικι
πλθροφορία μζςω θλεκτρονικϊν μθνυμάτων ςτθ διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ που ζχετε δθλϊςει
ςτθν θλεκτρονικι ςασ αίτθςθ.

Ηλεκτρονικό Μινυμα Αιτιματοσ Εγγραφισ
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2. Ηλεκτρονική πληρωμή του τέλουσ εγγραφήσ
Αφοφ υποβάλετε το αίτθμα εγγραφισ ςφμφωνα με τισ πιο πάνω οδθγίεσ και εξαςφαλίςετε
πρόςβαςθ ςτθν Κυβερνθτικι Διαδικτυακι Δίοδο Αςφαλείασ «Αριάδνθ» , μπορείτε να προχωριςετε
ςτο επόμενο ςτάδιο που είναι θ θλεκτρονικι πλθρωμι του τζλουσ εγγραφισ ωσ ακολοφκωσ.
Από τθν Αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ πατιςτε ςτθν επιλογι «Είςοδοσ Ειδικευμζνων
Εμπειρογνωμόνων τθν Εφαρμογι EPC-Cy».

Ακολοφκωσ κα μεταφερκείτε ςτθν κυβερνθτικι πφλθ Αριάδνθ όπου κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε
το όνομα χριςτθ και κωδικό που ζχετε ςτθν Αριάδνθ για πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτάσ ςασ.
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Αφοφ ειςάγετε ςωςτά τα πιο πάνω και αφοφ γίνει επιτυχϊσ θ επικφρωςθ των ςτοιχείων ςασ, κα
μεταφερκείτε ςτθν Εφαρμογι EPC-Cy από όπου μπορείτε να προχωριςετε ςτθν θλεκτρονικι
πλθρωμι του τζλουσ εγγραφισ.

4

Από αυτι τθν οκόνθ, ςε περίπτωςθ που υπάρξει ανάγκθ και μετά από ςχετικι άδεια από τον
διαχειριςτι του ςυςτιματοσ, ζχετε τθ δυνατότθτα να τροποποιιςετε τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ ςασ
κακϊσ επίςθσ και να ανεβάςετε νζο αρχείο με τα απαραίτθτα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν
εγγραφι. (θμείο 1)
ε περίπτωςθ όπου ςασ ηθτθκεί να υποβάλετε ξανά το αρχείο με τα ςχετικά ζγγραφα όπωσ φαίνεται
ςτθν πιο κάτω οκόνθ(ςχετικι ενθμζρωςθ κα λάβετε και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου),
μπορείτε να το πράξετε πατϊντασ ςτθν επιλογι «Επιςφναψθ Νζο Αρχείου».

3
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Αφοφ επιλζξετε το αρχείο, πατιςτε ςτθν επιλογι «Επιςφναψθ» και το αρχείο κα αντικαταςτακεί.
Μπορείτε επιπλζον, να κατεβάςετε το αρχείο που ζχετε επιςυνάψει πατϊντασ ςτθ ςχετικι επιλογι
(θμείο 2)
Πατϊντασ «Ολοκλιρωςθ Σροποποίθςθσ τα ςχετικά ζγγραφα ι θ τροποποίθςθ των ςτοιχείων ςασ
προωκείτε αυτόματα ςτο διαχειριςτι του ςυςτιματοσ (θμείο 3).
Αφοφ ςιγουρευτείτε πωσ όλα τα ςτοιχεία είναι ορκά μπορείτε να προχωριςετε ςτθν θλεκτρονικι
πλθρωμι, πατϊντασ ςτο «Πλθρϊςτε» (θμείο 4)
τθ ςυνζχεια πατιςετε ςτθν επιλογι «Πλθρϊςτε» και κα μεταφερκείτε ςτθν πιο κάτω οκόνθ για
επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ πλθρωμισ. Αφοφ ςιγουρευτείτε πωσ όλα τα ςτοιχεία που φαίνονται
είναι ορκά, πατιςτε «Πλθρωμι».

Ακολοφκωσ, κα μεταφερκείτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ JCC για να καταχωριςετε τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ
ςασ. Αφοφ θ ςυναλλαγι γίνει αποδεκτι, κα ςασ εμφανιςτεί ςχετικό μινυμα κακϊσ και θ επιλογι
για να κατεβάςετε τθν απόδειξθ πλθρωμισ όπωσ φαίνεται πιο κάτω.
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Επίςθσ κα λάβετε ςχετικι ενθμζρωςθ ςχετικά και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όπωσ φαίνεται
πιο κάτω.

Αφοφ ολοκλθρωκεί και θ πλθρωμι του τζλουσ εγγραφισ ςτο μθτρϊο των ΕΕ, θ αίτθςθ ςασ κα
εκκρεμεί μζχρι τθν τελικι αποδοχι του αιτιματοσ από τθν Αρμόδια Αρχι.
Με τθν αποδοχι από τθν Αρμόδια Αρχι μπορείτε να προχωριςετε ςτθν είςοδο ςτο ςφςτθμα από
τθν αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ. χετικι ενθμζρωςθ για τθν εξζλιξθ τθσ αίτθςθσ ςασ κα λάβετε
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12

