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1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( E-SERVICES)
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Με αυτές
τις υπηρεσίες μπορείτε εύκολα και γρήγορα να πραγματοποιήσετε μια πληθώρα εργασιών, από την
ευκολία του σπιτιού σας και χωρίς να χάνετε χρόνο σε μετακινήσεις και ουρές.
Στα παρακάτω κεφάλαια θα σας δωθούν οδηγίες, βήμα προς βήμα , για κάποιες βασικές υπηρεσίες.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με συνδέσμους για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από
το δημόσιο.

2. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας
Υπάρχουν δύο τρόποι για να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος σας. Στον πρώτο δεν
είναι

απαραίτητοι

2.1.

οι

κωδικοί

του

TAXISnet,

ενώ

στον

δεύτερο

απαιτούνται.

Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet.

Για να εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας σας θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην υπηρεσία
Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων.

Για

να

συνδεθείτε

στην

υπηρεσία

ακολουθήστε

τον

παρακάτω

σύνδεσμο.

https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp

εικ.1 Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων.
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Στην σελίδα που θα σας ανοίξει (εικ.1) κάντε κλικ στο κουμπί είσοδος και θα μεταφερθείτε σε μια
σελίδα όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα 2.

εικ. 2 Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων.

Στην σελίδα που θα σας μεταφέρει (εικ.2) θα πρέπει να συμπληρώσετε:
▪

▪
▪

Το Α.Φ.Μ. σας.
Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας, όπως αυτός αναγράφεται στην άδεια
κυκλοφορίας.
Το έτος των τελών κυκλοφορίας.

Αφού συμπληρώσετε τα παραπάνω στοιχεία κάντε κλικ στο κουμπί ‘Αναζήτηση’ και εφόσον
εμφανιστεί το μήνυμα ‘Επιτυχής αναζήτηση’, κάντε κλικ στο κουμπί ‘Εκτύπωση’.

εικ. 3 Μήνυμα Επιτυχούς Αναζήτησης.

Σημείωση 1: Αν δεν εμφανιστεί το μήνυμα ‘Επιτυχής αναζήτηση’, ελέγξτε τον Α.Φ.Μ. σας και τον
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σας ότι είναι συμπληρωμένοι σωστά και επαναλάβετέ την
διαδικασία αναζήτησης.
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Σημείωση 2: Αυτή την διαδικασία θα πρέπει να την επαναλάβετε για κάθε όχημα που βρίσκεται στην
κατοχή σας ξεχωριστά.

2.2.

Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet.

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και να
εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.
Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα στην οποία θα σας ζητηθεί να
εισάγετε τους κωδικούς του TAXISnet.
https://login.gsis.gr/mylogin/pages/login.jsp?contextType=external&username=string&password=secure
_string&challenge_url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Fpages%2Flogin.jsp&ssoCookie
=disablehttponly&request_id=3641812173909635452&authn_try_count=0&locale=en_US&resource_u
rl=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252Fwebtax%252Fincomefp%252Fper.jsp

εικ. 4 Σελίδα Εισαγωγής Κωδίκων TAXISnet.

Αφού καταχωρήσετε τους κωδικούς σας κάντε κλικ στο κουμπί OK. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα
που θα σας εμφανίζει όλα τα οχήματα που βρίσκονται στην κατοχή σας. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε
να εκτυπώσετε τα τέλη όποιου οχήματος θέλετε.
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Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους ( 1/11
έως 31/12).

3. Α.Α.Δ.Ε. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΑΧΝΟΙ (ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑ).
H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διοργανώνει μηνιαίες δημόσιες κληρώσεις στις οποίες
έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ και έχουν ηλικία άνω των 18
ετών.
Για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις δημόσιες κληρώσεις του
προγράμματος, πρέπει απλώς να έχετε πραγματοποιήσει (και να έχει εκκαθαριστεί) έστω και μία
συναλλαγή με τη χρήση κάρτας ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο, κατά τον προηγούμενο μήνα ή άλλη
χρονική

περίοδο

στην

οποία

αφορά

η

κλήρωση.

Για να λάβετε μέρος στις κληρώσεις δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα παραπάνω. Η Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών
του εκάστοτε προηγούμενου μήνα, που αποστέλλονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών
μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του εκάστοτε επόμενου μήνα και τα μετατρέπει σε λαχνούς.
Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα των κληρώσεων πρέπει να επισκεφτείτε την εφαρμογή
‘Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων’ την οποία μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο
https://www.aade.gr/menoy/miniaies-synallages-kai-lahnoi

Εικ. 5 Μηνιαίες Συναλλαγές και Λαχνοί
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Στην σελίδα που θα σας εμφανίσει κάντε κλικ στο κουμπί ‘ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ’ και θα σας
ανοίξει τη σελίδα στην οποία θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς σας του TAXISnet.

εικ. 6 Σελίδα
Εισαγωγής Κωδίκων TAXISnet.

Σε αυτή τη σελίδα βάλετε τους κωδικούς σας του TAXISnet και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Θα σας
μεταφέρει σε μια σελίδα όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, στην οποία θα πρέπει να
κάνετε κλικ στο κουμπί ‘ΕΙΣΟΔΟΣ’.
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εικ. 7 Είσοδος στις Υπηρεσίες TAXISnet

Στη σελίδα που θα σας ανοίξει κάντε κλικ στο κουμπί ‘Εκτύπωση’ στην καρτέλα Δημόσια Κλήρωση –
Συναλλαγές και Λαχνοί.

εικ. 8 Υπηρεσίες TAXISnet
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Θα σας ανοίξει έναν πίνακα στο οποίο θα φαίνονται το σύνολο των κληρώσεων ανά μήνα καθώς και
αν κάποιος από τους λαχνούς σας έχει κερδίσει.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μέσω του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές:
▪
▪
▪
▪
▪

Του οικογενειακού ιατρού.
Των ηλεκτρονικών ραντεβού.
Της συγκατάθεσης (απαιτείται η πρόσβαση με συνθηματικό).
Του Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας (ΗΦΥ).
Εφαρμογή PIN (απαιτείται η πρόσβαση με συνθηματικό).

Για να μπείτε στο σύστημα είναι απαραίτητοι οι κωδικοί σας στο TAXISnet καθώς και το ΑΜΚΑ σας.
Για να εισέλθετε στο σύστημα κάνετε κλικ στον σύνδεσμο.
https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p

εικ. 9 Είσοδος στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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Στη σελίδα που θα σας ανοίξει επιλέξτε το κουμπί ‘Είσοδος στην εφαρμογή’ (εικόνα 9). Θα οδηγηθείτε
στη σελίδα στην οποία θα σας ζητηθούν οι κωδικοί του TAXISnet.

εικ. 10 Είσοδος με κωδικούς TAXISnet.

Στην σελίδα που θα σας εμφανίσει κάντε κλικ στο κουμπί ‘εξουσιοδότηση’(εικ.11).

εικ. 11

Στο επόμενο παράθυρο που θα σας εμφανιστεί θα χρειαστεί να εισάγεται τον Α.Μ.Κ.Α. σας και κάντε
κλικ στο κουμπί ‘Είσοδος’ (εικ. 12).

11 | P a g e

εικ.12 Εισαγωγή Α.Μ.Κ.Α.

Θα μεταφερθείτε στην επόμενη σελίδα στην οποία θα φαίνονται τα στοιχεία σας. Βεβαιωθείτε ότι
είναι τα σωστά και κάντε κλικ στο κουμπί ‘Επιβεβαίωση’ (εικ.13).

Εικ.13 Επιβεβαίωση των Στοιχείων σας.
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Εικ. 14

Στην καρτέλα της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Ραντεβού κάντε κλικ στην επιλογή Νέο Ραντεβού. Στη
σελίδα που θα σας ανοίξει συμπληρώνετε τα στοιχεία στα κατάλληλα πεδία και κλείνετε το ραντεβού
σας.

5. ΈΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ.
Για να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σας σημείωμα, σε φορολογική δήλωση που έχετε υποβάλει και η
εκκαθάρισή

της

έχει

ολοκληρωθεί,

ακολουθείστε

την

παρακάτω

διαδικασία.

Αρχικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του TAXISnet κάνοντας κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο.
https://login.gsis.gr/mylogin/pages/login.jsp?contextType=external&username=string&password=secure
_string&challenge_url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Fpages%2Flogin.jsp&ssoCookie
=disablehttponly&request_id=8532315962523187437&authn_try_count=0&locale=en_US&resource_u
rl=https%253A%252F%252Fwww1.gsis.gr%252Ftaxisnet%252Fmytaxisnet
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Στην σελίδα που θα σαν ανοίξει θα πρέπει να εισάγετε τους κωδικούς σας του TAXISnet.

Εικ. 15 Εισαγωγή κωδικών TAXISnet

Στη σελίδα που θα σας ανοίξει κάντε κλικ στο κουμπί ‘Εφαρμογές TAXISnet’ (εικόνα 16).

Εικ. 16 Εφαρμογές TAXISnet.

Στη νέα σελίδα βρείτε και πατήστε την επιλογή «Δηλώσεις Φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Ε1, Ε2, Ε3», και κάντε κλικ στο κουμπί ‘Είσοδος’ (εικόνα 18).

Εικ. 17 Δηλώσεις Φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε3.
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Εικ. 18

Στην επόμενη σελίδα επιλέγετε το έτος που επιθυμείτε να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό και κάντε
κλικ στο κουμπί PDF στην στήλη ‘Εκτύπωση Δήλωσης’ (εικόνα 19).
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Εικ. 19
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6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
▪

e-Υπηρεσίες ΟΑΕΔ
www.oaed.gr/e-yperesies

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:0:::::
http://212.205.0.12/index.php?option=com_content&view=article&id=637&Itemid=565&lang=e
l
▪

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους | ΕΦΚΑ
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-asphalismenoys

▪

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες | ΕΦΚΑ
https://www.efka.gov.gr/el/ergodotes/elektronikes-yperesies-gia-ergodotes

▪

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Ελληνικό Κτηματολόγιο
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx

▪

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Asep
www.asep.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/.../Page81.jspx

▪

e-Υπηρεσίες Υπουργεί Οικονομικών
https://www.minfin.gr/yperesies

▪
▪

▪

▪

ΕΦΚΑ - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – IKA
https://www.ika.gr/gr/infopages/t-ikaetam/eservices.cfm
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Παροχους Υγείας
https://www.eopyy.gov.gr/eservices/doctor
http://www.idika.gr/pfy/%CF%84%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%80%CF%86%CF%85.html
OASA Telematics. Πληροφόρηση on-line για δρομολόγια Λεωφορείων και Τρόλεϊ
http://telematics.oasa.gr/#main
Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/
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