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Είσοδος στην εφαρμογή 

 
Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή eTEPAI μέσα από την ιστοσελίδα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων https://www.aade.gr.  

 

Για να συνδεθεί ο χρήστης στην εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει κωδικούς που εκδίδονται μέσω της    

ηλεκτρονικής εφαρμογής eTEPAI ή να συμπληρώσει σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, 

που έχει ήδη αποκτήσει από τη Δ.Ο.Υ. και συνδέεται στο TAXISnet, ενώ μπορεί να αλλάξει γλώσσα 

περιβάλλοντος της εφαρμογής (EN/EL). 

  

Αρχική οθόνη 

 
Μετά την επιτυχή σύνδεση του χρήστη, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη της εφαρμογής. Οι επιλογές που 

δίνονται στον χρήστη είναι οι ακόλουθες: 

 
(α) Αναζήτηση αιτήσεων.  

(β) Δημιουργία νέας αίτησης. 

 

 

https://www.aade.gr/
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Δημιουργία Νέας Αίτησης   

 
Ο χρήστης επιλέγοντας «Δημιουργία Νέας Αίτησης» εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
 

 
 
Το πρώτο βήμα του χρήστη στην οθόνη Δημιουργία Νέας Αίτησης είναι η επιλογή είδους πλοίου από το 

αναδυόμενο μενού. 
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Στη συνέχεια η συγκεκριμένη οθόνη απαρτίζεται από τρεις επιμέρους ενότητες.  

1. Πατώντας το κουμπί:  

 

     

ο χρήστης καταχωρίζει τα στοιχεία του πλοίου. Τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του πλοίου 

είναι: 

 Όνομα πλοίου 

 Σημαία 

 Ολικό Μήκος (σε μέτρα) 

 Αριθμός Νηολογίου ή αρ. εγγρ. στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Πλοίων (Β.Ε.Μ.Σ.) 

 Λιμάνι Νηολογίου 

 

2. Πατώντας το κουμπί:  

 

 

ο χρήστης καταχωρίζει τα στοιχεία του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου. Τα απαραίτητα στοιχεία 

είναι: 

 Ιδιότητα του υπόχρεου προσώπου 

 Ένδειξη ΦΠ/ΝΠ  

 Αν επιλεγεί ΝΠ, εφόσον δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., απαραίτητα είναι: 
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 Επωνυμία (για ΝΠ) 

 Κατοικία/Έδρα – Οδός 

 Κατοικία/Εδρα – Αριθμός 

 Κατοικία/Εδρα - Τ.Κ. 

 Κατοικία/Εδρα – Πόλη 

 Κατοικία/Εδρα – Χώρα 

 Τηλέφωνο σταθερό ή κινητό 

 Δ/νση Ηλ. Ταχ/μείου (e-mail) 

 Αν επιλεγεί ΝΠ, εφόσον διαθέτει Α.Φ.Μ., απαραίτητα είναι: 

 Α.Φ.Μ. 

 Επωνυμία (για ΝΠ) 

 Τηλέφωνο σταθερό ή κινητό 

 Δ/νση Ηλ. Ταχ/μείου (e-mail) 

 Αν επιλεγεί ΦΠ, εφόσον δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., απαραίτητα είναι: 

 ΟΝΟΜΑ (για ΦΠ) 

 ΕΠΩΝΥΜΟ (για ΦΠ) 

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (για ΦΠ) 

 ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ (για ΦΠ) 

 Κατοικία/Έδρα – Οδός 

 Κατοικία/Εδρα – Αριθμός 

 Κατοικία/Εδρα - Τ.Κ. 

 Κατοικία/Εδρα – Πόλη 

 Κατοικία/Εδρα – Χώρα 

 Τηλέφωνο σταθερό ή κινητό 

 Δ/νση Ηλ. Ταχ/μείου (e-mail) 

 Ημ/νία Γέννησης 

 Τύπος και Στοιχεία Εγγράφου (Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) 
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 Αν επιλεγεί ΦΠ, εφόσον διαθέτει Α.Φ.Μ., απαραίτητα είναι: 

 Α.Φ.Μ. 

 ΟΝΟΜΑ (για ΦΠ) 

 ΕΠΩΝΥΜΟ (για ΦΠ) 

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (για ΦΠ) 

 Τηλέφωνο σταθερό ή κινητό 

 Δ/νση Ηλ. Ταχ/μείου (e-mail) 

 

3. Πατώντας το κουμπί: 

  

 

ο χρήστης καταχωρίζει τα στοιχεία για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η.. 

 

Προσωρινή αποθήκευση/υποβολή  

 

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτηση πριν την υποβολή επιλέγοντας «Προσωρινή 

Αποθήκευση». 

 

Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει επιλέγοντας «Υποβολή». 
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Στην οριστική υποβολή μπορεί να προχωρήσει πατώντας ξανά το κουμπί «Υποβολή» ή να πατήσει 

«Ακύρωση»  για να μεταβάλλει τα στοιχεία της αίτησης, σύμφωνα με το παρακάτω μήνυμα: 

 

 

Εκτύπωση αίτησης 

 

Μετά την οριστική υποβολή ο χρήστης επιλέγει «Επιστροφή», επανέρχεται στην αρχική οθόνη, όπου 

εμφανίζεται στην κατάσταση των αιτήσεων η οριστική υποβολή της αίτησής του. Στη στήλη «Ενέργειες» 

επιλέγει «Εκτύπωση» και δημιουργείται αρχείο μορφής pdf της αίτησης, περιλαμβάνοντας τον 20ψήφιο 

κωδικό πληρωμής ΤΕ.Π.Α.Η. για να εξοφλήσει στη συνέχεια το τέλος. 

 


