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Διαδικαζία απόκηηζης κωδικών πρόζβαζης ζηην εθαρμογή TAXISnet

1. Εισαγωγή
Οι κωδικοί τθσ εφαρμογισ TAXISnet χρθςιμοποιοφνται εκτόσ από τισ
θλεκτρονικζσ

υπθρεςίεσ

τθσ

Γενικισ

Γραμματείασ

Πλθροφοριακϊν

υςτθμάτων, και για τθν πρόςβαςθ ςτο Μθτρϊο Μιςκοδοτοφμενων
Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
H εφαρμογι του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων Ελλθνικοφ Δθμοςίου,
υλοποιεί ζνα ςφςτθμα το οποίο επιτρζπει ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ οι
οποίοι ζχουν ιδθ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε άλλθ εφαρμογι τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ (TAXISnet), να αποκτοφν χωρίσ πρόςκετεσ διαδικαςίεσ πρόςβαςθ
ςτα ςτοιχεία τθσ απογραφισ τουσ.
Αντίςτοιχοι μθχανιςμοί χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ευρζωσ ςτο Διαδίκτυο,
επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να διαςυνδζονται ςε ζνα δικτυακό τόπο χωρίσ
να χρειάηεται να εγγραφοφν ςυγκεκριμζνα ςε αυτόν, αλλά εναλλακτικά να
χρθςιμοποιιςουν τα διακριτικά (user name/ password) που ιδθ ζχουν ςε
κάποια άλλθ υπθρεςία.
Για τθν παραπάνω διαδικαςία χρθςιμοποιείται το πρότυπο OAuth (Open
Authentication - μπορείτε να δείτε πλθροφορίεσ ςτο http://ouath.net).

να ζχετε ωσ χριςτθσ του ςυςτιματοσ. Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των
ελζγχων του ςυςτιματοσ καταχωρείται θ αίτθςθ λαμβάνετε ςθμείωμα ςτο
οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., θ θμερομθνία και θ ϊρα υποβολισ τθσ
αίτθςθσ κακϊσ επίςθσ και θ προκεςμία μζςα ςτθν οποία πρζπει να μεταβείτε
ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. για να παραλάβετε τον κλειδάρικμο και να
ολοκλθρϊςετε το δεφτερο βιμα.
Αναλυτικά: Πθγαίνετε ςτθν ιςτοςελίδα
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm
όπου
βρίςκονται οι υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ TAXISnet και επιλζξτε
«Αρχικι Εγγραφι» (Εικόνα 1). Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε ςτθν ιςτοςελίδα
www.gsis.gr και να επιλζξετε «Τπθρεςίεσ προσ τθν Δθμόςια Διοίκθςθ» και
ςτθν ςυνζχεια «Εγγραφι Νζου Χριςτθ» και «Αρχικι Εγγραφι» .

Η διαδικαςία εγγραφισ ολοκλθρϊνεται ςε 3 βιματα:
Εικόνα 1: Αρχική ςελίδα πιςτοποίηςησ

Α. Αίτθςθ εγγραφισ θλεκτρονικά
Β. Αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτθ Δ.Ο.Τ. για ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ
Γ. Ενεργοποίθςθ λογαριαςμοφ θλεκτρονικά

Επιλζξτε «Φυςικό Πρόςωπο» (Εικόνα 2):

2. Αίτηση εγγραυής ηλεκτρονικά
Περιγραφι Βιματοσ: υμπλθρϊνετε θλεκτρονικά τθν αίτθςθ εγγραφισ,
δθλϊνοντασ το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επικυμείτε
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Εικόνα 2: Επιλογή τφπου προςώπου

υμπλθρϊςτε τα απαιτοφμενα ςτοιχεία και επιλζξτε «Τποβολι» (Εικόνα 3):
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Όνομα
Όνομα Πατρόσ
Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ (e-mail)
Αρικμόσ τθλεφϊνου
Αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου (προαιρετικά)
Φαξ (προαιρετικά)

Πλθροφορίεσ για τα πεδία: υμπλθρϊςτε υποχρεωτικά τα πεδία που
ςθμειϊνονται με αςτερίςκο (*).
o
o

o

o
Εικόνα 3: Συμπλήρωςη ςτοιχείων

Σα απαιτοφμενα ςτοιχεία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςτθ φόρμα
εγγραφισ είναι:





Username
Κωδικόσ
Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ)
Επϊνυμο
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o

o

Username: Πρζπει να αποτελείται από 3-20 λατινικοφσ χαρακτιρεσ ι νοφμερα.
Πατϊντασ το
το πεδίο ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με μια προτεινόμενθ τιμι.
Κωδικόσ (password): Πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον 5 χαρακτιρεσ και
να περιζχει και νοφμερα. υμπλθρϊςτε τθν ίδια τιμι και ςτο πεδίο Επιβεβαίωςη
κωδικοφ.
Θα πρζπει να θυμάςτε τα δφο αυτά ςτοιχεία γιατί θα τα χρηςιμοποιήςετε ςτο
Βήμα 3
Σα πεδία Αρ. τηλεφώνου, Αρ. κινητοφ τηλεφώνου και Fax δζχονται από 10ψιφιουσ ζωσ 20-ψιφιουσ αρικμοφσ (χωρίσ κενά και παφλεσ). Επιπλζον, για
διεκνείσ αρικμοφσ γίνεται δεκτό το ςφμβολο + ςτθν αρχι του αρικμοφ το οποίο
μετατρζπεται ςε 00. Δθλϊςτε το κινθτό ςασ τθλζφωνο αν επικυμείτε να
λαμβάνετε ενθμερωτικά μθνφματα
το πεδίο Γράμματα εικόνασ ςυμπλθρϊςτε τα γράμματα που διακρίνετε ςτθν
εικόνα. Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατιςτε το
για να δοκιμάςετε
μια άλλθ εικόνα.
Υποβολή: Πατϊντασ "Τποβολι", οι τιμζσ που ςυμπλθρϊςατε ςτα πεδία κα
ελεγχκοφν ωσ προσ τθν εγκυρότθτά τουσ. ε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ ειςαγωγισ,
κα εμφανιςτεί κατάλλθλο μινυμα λάκουσ δίπλα ςτο αντίςτοιχο πεδίο. ε
περίπτωςθ επιτυχθμζνθσ ειςαγωγισ θ αίτθςθ εγγραφισ ςασ κα καταχωρθκεί.
Επιςτροφή: Πατϊντασ "Επιςτροφι", κα μεταβείτε ςτο βιμα 1 τθσ διαδικαςίασ
εγγραφισ.
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Μετά τθν υποβολι: Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ενθμερωτικό μινυμα για τθν
επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ αίτθςθσ (Εικόνα 4).

3. Αστοπρόσωπη παροσσία στη Δ.Ο.Υ. για
έγκριση της αίτησης
Περιγραφι Βιματοσ: Μεταβαίνετε ςτο τμιμα Μθτρϊου οποιαςδήποτε Δ.Ο.Τ.
και ηθτάτε να λάβετε τον κλειδάρικμο. Απαιτείται η αυτοπρόςωπη παρουςία
ςασ ςτθ Δ.Ο.Τ. Σο μόνο ςτοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το
ζγγραφο ταυτοποίθςθσ (αςτυνομική ταυτότητα, διαβατιριο, ταυτότθτεσ των
Ενόπλων Δυνάμεων και ωμάτων Αςφαλείασ, κζντρο αλλοδαπϊν, ταυτότθτα
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ταυτότθτα Ομογενοφσ, Ειδικά Δελτία Πολιτικϊν
Προςφφγων κ.λπ.) το οποίο πρζπει να είναι καταχωρθμζνο ςτο ΜΗΣΡΩΟ
TAXIS. Αν τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία ζχουν μεταβληθεί, όπωσ για
παράδειγμα θ αςτυνομικι ταυτότθτα, τότε κα πρζπει να μεταβείτε ςτην
Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.
Για τθν περίπτωςθ που ζνα Φυςικό Πρόςωπο αδυνατεί να προςζλκει ςτθ
Δ.Ο.Τ. για να παραλάβει τον κλειδάρικμο και να ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ, κα προςκομίηεται Ειδικό Πληρεξοφςιο για τθ ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ χρονικισ διάρκειασ τεςςάρων μθνϊν.
Ενζργειεσ Δ.Ο.Τ.: Ο υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Τ. ανακτά από το ςφςτθμα τθν αίτθςθ
του φορολογοφμενου και τα ςτοιχεία που υπάρχουν καταχωρθμζνα ςτο
ΜΗΣΡΩΟ TAXIS. Σο ςφςτθμα επαναλαμβάνει τουσ ελζγχουσ που εκτελοφνται
κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ. Αν κάποιοσ ζλεγχοσ αποτφχει, θ
αίτθςθ απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Εικόνα 4: Επιτυχήσ ολοκλήρωςη αίτηςησ

το μινυμα, που μπορείτε αν κζλετε να το εκτυπϊςετε επιλζγοντασ
«Εκτφπωςθ», αναφζρεται ότι για να ολοκλθρϊςετε τθν διαδικαςία κα πρζπει
να πάτε ςε οποιαδιποτε Δ.Ο.Τ. εντόσ 3 μθνϊν από τθν θμερομθνία που
υποβάλλατε τθν θλεκτρονικι αίτθςθ.
Επίςθσ, ςασ ενθμερϊνει ότι ςε περίπτωςθ που ζχουν μεταβλθκεί τα
προςωπικά ςασ ςτοιχεία (π.χ. αςτυνομικι ταυτότθτα) και δεν ζχετε
ενθμερϊςει τθν Δ.Ο.Τ., κα πρζπει να πάτε ςτθν Δ.Ο.Τ. όπου ανικετε.
Ιούλιος 2011
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Με τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ εκτυπϊνονται δφο βεβαιϊςεισ.
Η Βεβαίωςη για εςάσ (Εικόνα 5) υπογράφεται από τον υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Τ.
ζγκριςθσ αίτθςθσ εγγραφισ και περιζχει ζναν επιπλζον κωδικό
(κλειδάριθμο), ο οποίοσ είναι απαραίτθτοσ για τθν ενεργοποίθςθ του
λογαριαςμοφ ςασ (3 ο Βιμα).
Η Βεβαίωςθ για τθ Δ.Ο.Τ. ζγκριςθσ αίτθςθσ εγγραφισ υπογράφεται από εςάσ
και τθρείται ςε ειδικό φάκελο ςτο αρχείο τθσ Δ.Ο.Τ. , ϊςτε ςε περίπτωςθ που
αμφιςβθτθκεί θ υπογραφι του παραλιπτθ να υπάρχει το πρωτότυπο
ζγγραφο. τθ Βεβαίωςθ για τθ Δ.Ο.Τ. πιςτοποίθςθσ δεν αναγράφεται ο
κλειδάρικμοσ.
Παράλλθλα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που δθλϊςατε ςτο 1ο βιμα, ςασ
ζρχεται ενθμερωτικό μινυμα (e-mail) για τθν ζκκριςθ τθσ αίτθςθσ ςασ (Εικόνα
6).

Εικόνα 6: Ενημερωτικό e-mail για την ζγκριςη τησ αίτηςησ

Με το username και τον κωδικό που δθλϊςατε ςτο Βιμα 1 και τον
κλειδάρικμο που αναγράφεται ςτθν βεβαίωςθ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ
εγγραφισ, προχωράτε ςτο Βιμα 3.

Εικόνα 5: Βεβαίωζη έγκριζης αίηηζης εγγραθής με
ηον κλειδάριθμο
Ιούλιος 2011
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4. Ενεργοποίηση τοσ λογαριασμού
ηλεκτρονικά

Εικόνα 7: Αρχική ςελίδα πιςτοποίηςησ - Ενεργοποίηςη Λογαριαςμοφ
υμπλθρϊςτε τα απαιτοφμενα ςτοιχεία και επιλζξτε «Επόμενο» (Εικόνα 8):

Περιγραφι Βιματοσ: Με τθ χριςθ του κλειδαρίκμου ενεργοποιείτε
θλεκτρονικά τον λογαριαςμό ςασ. το βιμα αυτό ςασ ηθτείται να αλλάξετε
τον αρχικό κωδικό πρόςβαςθσ (password).
Η ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ απαιτεί τθ γνϊςθ 3 κωδικϊν: το όνομα
χριςτθ (username), τον κωδικό πρόςβαςθσ (password) και τον κλειδάρικμο, ο
οποίοσ παραλαμβάνεται μόνο από εςάσ.
Αναλυτικά: Πθγαίνετε ςτθν ιςτοςελίδα
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm
όπου
βρίςκονται οι υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ TAXISnet και επιλζξτε
«Ενεργοποίθςθ Λογαριαςμοφ» (Εικόνα 7). Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε
ςτθν ιςτοςελίδα www.gsis.gr και να επιλζξετε «Τπθρεςίεσ προσ τθν Δθμόςια
Διοίκθςθ» και ςτθν ςυνζχεια «Ενεργοποίθςθ Λογαριαςμοφ» και ξανά
«Ενεργοποίθςθ Λογαριαςμοφ» .

Εικόνα 8: Ενεργοποίηςη Λογαριαςμοφ

Πλθροφορίεσ για τα πεδία: υμπλθρϊςτε υποχρεωτικά τα πεδία που
ςθμειϊνονται με αςτερίςκο (*).
Username / Κωδικόσ: υμπλθρϊςτε το username και τον κωδικό (password) που
επιλζξατε κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο TAXISnet.
Κλειδάριθμοσ: Ο αρικμόσ που ςασ δόκθκε κατά τθν πιςτοποίθςι ςασ ςτθ ΔΟΤ.
υμπλθρϊςτε τον με ακρίβεια, ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ παφλεσ.
το πεδίο Γράμματα εικόνασ ςυμπλθρϊςτε τα γράμματα που διακρίνετε ςτθν εικόνα.
Εάν τα γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα πατιςτε το
για να δοκιμάςετε μια άλλθ
εικόνα.
Επόμενο: Πατϊντασ "Επόμενο", μεταφζρεςτε ςτθν οκόνθ αλλαγισ του κωδικοφ
πρόςβαςθσ.
Ιούλιος 2011

7

Διαδικαζία απόκηηζης κωδικών πρόζβαζης ζηην εθαρμογή TAXISnet
Επιςτροφή: Πατϊντασ "Επιςτροφι", κα μεταβείτε ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ υπθρεςίασ
πιςτοποίθςθσ.

τθν ςυνζχεια κα πρζπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόςβαςθσ (Εικόνα 9) και
να επιλζξετε ενεργοποίθςθ.

Παράλλθλα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που δθλϊςατε, ςασ ζρχεται
ενθμερωτικό μινυμα (e-mail) για τθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ ςασ
(Εικόνα 11).

Εικόνα 11: Ενημερωτικό e-mail για την ενεργοποίηςη του λογαριαςμοφ
Εικόνα 9: Αλλαγή κωδικοφ πρόςβαςησ

Ο κωδικόσ αυτόσ κα αντικαταςτιςει τον προθγοφμενο κωδικό ςασ και κα
είναι αυτόσ με τον οποίον κα ςυνδζεςτε ςτο ςφςτθμα.
Πλθροφορίεσ για τα πεδία: υμπλθρϊςτε υποχρεωτικά τα πεδία που
ςθμειϊνονται με αςτερίςκο (*).
o

Κωδικόσ (password): Πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον 5 χαρακτιρεσ και
να περιζχει και νοφμερα. υμπλθρϊςτε τθν ίδια τιμι και ςτο πεδίο Επιβεβαίωςη
κωδικοφ.

Με το username που δηλώςατε ςτο Βήμα 1 (Εικόνα 3) και τον νζο κωδικό
που δηλώςατε ςτο Βήμα 3 (Εικόνα 9) μπορείτε πλζον να χρηςιμοποιείται τισ
υπηρεςίεσ τησ εφαρμογήσ TAXISnet.
Φυλάξτε αςφαλή τον κλειδάριθμο που θα ςασ χρειαςτεί ςε περίπτωςη που ξεχάςετε
τον κωδικό ςασ.

5. Τρόπος επικοινωνίας με την ΓΓΠΣ
Αν είςτε εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορείτε να υποβάλετε το ερϊτθμα ςασ

Επιλζγοντασ «Ενεργοποίθςθ» θ επόμενθ οκόνθ ςασ ενθμερϊνει για τθν
επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.

μζςα

από

τθν

επιλογι

ο

λογαριαςμόσ

μου/My

TAXISnet.

Αν δεν είςτε εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μπορείτε να υποβάλετε το ερϊτθμα ςασ
μζςω τθσ φόρμασ υποβολισ αιτιματοσ
https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίασ:
1)Για κζματα τεχνικισ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν του νζου TAXISnet
παρακαλοφμε να απευκφνεςτε αποκλειςτικά και μόνο ςτο τθλεφωνικό
κζντρο 210 4802552.

Εικόνα 10: Ενεργοποίηςη λογαριαςμοφ

Ιούλιος 2011

2)Σαχ. Δ/νςθ Γ.Γ.Π.. : Χανδρι 1 & Θεςςαλονίκθσ, Σ.Κ. 18346, Ακινα .
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