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Εγγραφή στο σύστημα  
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή θα πρέπει να ακλουθήσατε την διαδικασία 
εγγραφής μέλους.  

Πατήστε Εγγραφή νέου μέλους 

 

Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

 
 
Καταχωρήστε : 
Την Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Τον αριθμό φορολογικού μητρώου. 
Τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε  (τουλάχιστον μήκους 8 χαρακτήρων ) 
Τον νέο κωδικό για επιβεβαίωση  



Πατήστε το πλήκτρο Ολοκλήρωση Εγγραφής  και θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα 
για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας . 

 

Σε διάστημα μερικών λεπτών θα λάβετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που 
δηλώσατε  με την παρακάτω μορφή. 



 

Ακολουθείσθε τις οδηγίες που αναγράφονται στο μήνυμα που λάβατε ώστε να 
ολοκληρώσετε την εγράφη στο σύστημα. 

  



Εισαγωγή στην Εφαρμογή 
 

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή καταχωρήστε  το email σας (Όνομα χρήστη) καθώς και τον 
κωδικό (Κωδικό πρόσβασης ) και πατήστε Σύνδεση.  

Εάν είναι η πρώτη φορά που εισέρχεστε στο σύστημα. δείτε το κεφάλαιο Εγγραφή στο 
σύστημα 

  



Ξέχασα τον κωδικό μου  
 

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα έχετε την δυνατότητα να 
τον αλλάξετε με έναν νέο ακλουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 

Πατήστε την σύνδεση :“Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης?” 

 

Συμπληρώστε την διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην 
εφαρμογή. 

 

Πατήστε Αποστολή  

 

 

 

 



Στην  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας
μορφή 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηνύματος 

 

Στην  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σας έρθει μήνυμα με την παρακάτω 

κολουθήστε τις οδηγίες του μηνύματος για να καταχωρήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.

  

έρθει μήνυμα με την παρακάτω 

 

για να καταχωρήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης. 



Ξέχασα το email μου  
Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον διεύθυνση Email με την οποία συνδέεστε στο σύστημα 
έχετε την δυνατότητα να τον ανακτήσετε. 

Πατήστε την σύνδεση :“Ξέχασα τον email Μου?” 

 

Συμπληρώστε την Α.Φ.Μ σας στην εφαρμογή.  

  

Πατήστε Αποστολή. Εάν το Α.Φ.Μ που καταχωρήσατε είναι σωστό θα εμφανιστεί το 
παρακάτω μήνυμα: 



  

Όπως θα δείτε για λόγους ασφαλείας κάποιοι χαρακτήρες έχουν αντικατασταθεί με το *. 



Λίστα  τιμολογίων  

 

 

Μπορείτε να δείτε το αναλυτική κατάσταση των παραστατικών που έχουν εκδοθεί  , καθώς 
επίσης το πλήθος και της άξια των παραστατικών ανά ημερολογιακό έτος . 

Επίσης μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο σε Excel πατώντας το πλήκτρο : 

 

Επιπλέον μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του παραστατικού πατώντας το πλήκτρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Προσοχή: Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του 
σημείο αποθήκευσης αρχείων.
γνωστούς Browser. 

Mozilla Firefox  

 Google Chrome  

 

Microsoft Edge  

Internet Explorer 

 

Στην περίπτωση που το παραστατικό δεν είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή θα δείτε το 
παρακάτω μήνυμα : 

: Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του Browser  που χρησιμοποιείται για το 
σημείο αποθήκευσης αρχείων. Στις παρακάτω  εικόνες θα δείτε παραδείγματα για τους πιο 

 

 

Στην περίπτωση που το παραστατικό δεν είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή θα δείτε το 

 

 

που χρησιμοποιείται για το 
Στις παρακάτω  εικόνες θα δείτε παραδείγματα για τους πιο 

 

 

Στην περίπτωση που το παραστατικό δεν είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή θα δείτε το 


