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Εισαγωγή 
 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στα πλαίσια των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet, αποδίδει στους Συμβολαιογράφους και τα 
Συμβολαιογραφικά γραφεία πρόσθετο ρόλο και δικαιώματα χρήσης 
προκειμένου να λαμβάνουν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για τους 
πελάτες τους μέσω Διαδικτύου.  
 
Προκειμένου να αποδοθεί ο πρόσθετος ρόλος σε ένα Συμβολαιογράφο ή ένα 
Συμβολαιογραφικό γραφείο, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

1. Να είναι πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
TAXISnet. Εάν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί, παρακαλείται να πιστοποιηθεί 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες: 
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manual/Taxisnet_registraton.pdf 

2. Να συμπεριλαμβάνεται, με πλήρη στοιχεία, στα ενεργά μέλη ενός 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από 
τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους στη ΓΓΠΣ και τηρούνται στα 
σχετικά αρχεία. 

3. Να έχει κάνει έναρξη εργασιών με την ύπαρξη σχετικής δραστηριότητας 
στο Μητρώο TAXIS. 

 

 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/Manual/Taxisnet_registraton.pdf
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Απόδοση  πρόσθετου ρόλου Συμβολαιογράφου 
 
Για την απόδοση του πρόσθετου ρόλου, ένας Συμβολαιογράφος / 
Συμβολαιογραφικό γραφείο, πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών TAXISnet, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 
 

Σύνδεση στην εφαρμογή mytaxisnet 

 
Συνδεόμαστε στη σελίδα http://www.gsis.gr και επιλέγουμε από την ενότητα 
«myTAXISnet», την επιλογή «Ο λογαριασμός μου». 

 
Στη συνέχεια, στην οθόνη που εμφανίζεται εισάγουμε τους κωδικούς 
πρόσβασης που συμπληρώσαμε στην αίτηση πιστοποίησης. 

http://www.gsis.gr/
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Και εμφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρμογής mytaxisnet. 
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Υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση του πρόσθετου ρόλου 

 
Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής mytaxisnet, επιλέγουμε από το μενού 
επιλογών αριστερά, την επιλογή «Διαχείριση λογαριασμού». 

Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα «Πρόσθετος ρόλος / 
δικαιώμ.» και στη συνέχεια την επιλογή «Υποβολή αίτησης πρόσθετου 
ρόλου». 

 

 

Μετά την απόδοση του πρόσθετου ρόλου στο χρήστη από την υπηρεσία 
TAXISnet, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 
 

 
Ο χρήστης μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει την «Αφαίρεση πρόσθετου 
ρόλου» από την ίδια οθόνη.  
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η καρτέλα «Πρόσθετος ρόλος / δικαιώμ.» δεν εμφανίζεται στη συγκεκριμένη 
οθόνη, αυτό σημαίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, και ο 
χρήστης δεν έχει δικαίωμα απόδοσης του πρόσθετου ρόλου του Συμβολαιογράφου. 

 
Από τη στιγμή που έχει αποδοθεί ο πρόσθετος ρόλος του Συμβολαιογράφου 
σε έναν χρήστη, αυτός μπορεί να δρα για λογαριασμό τρίτων, στις εφαρμογές 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με τον τρόπο που καθορίζεται στο ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.  
 
Οι δυνατότητες χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που ορίζονται από το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Συμβολαιογράφους, αποδίδονται στους 
χρήστες αυτούς από τους διαχειριστές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι 
οι ίδιες για όλους. 
 
Ειδικά για την εφαρμογή έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, 
όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες Συμβολαιογράφοι θα μπορούν να αιτούνται 
την έκδοση ΑΦΕ για όλους τους φορολογουμένους, πιστοποιημένους ή μη 
χρήστες του TAXISnet, οι οποίοι είναι πελάτες τους. 
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Εξουσιοδότηση υπαλλήλου (για Συμβολαιογραφικά 
γραφεία Νομικά Πρόσωπα) 
 
Ειδικά για τα Νομικά προσωπα / Συμβολαιογραφικά γραφεία προβλέπεται η 
δυνατότητα εξουσιοδότησης φυσικών προσώπων υπαλλήλων/εκπροσώπων 
τους, για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
 
Τα Σ.Γ. θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης στο TAXISnet 
και την διαδικασία αίτησης και απόδοσης του πρόσθετου ρόλου, όπως 
περιγράφηκε παραπάνω. 
 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν πιστοποιημένους χρήστες του 
TaxisNet, υπαλλήλους ή εκπροσώπους τους, προκειμένου να κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών για λογαριασμό των πελατών τους. 
 
Ο εξουσιοδοτηθείς χρήστης αποκτά τη δυνατότητα δράσης ως «Εκπρόσωπος 
Συμβολαιογραφικού Γραφείου». Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι παρέχεται 
η δυνατότητα ώστε ένας χρήστης του TaxisNet να είναι υπάλληλος ενός ή 
περισσότερων Συμβολαιογραφικών Γραφείων. 
 
Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης που διαχειρίζεται το λογαριασμό του Σ.Γ. θα 
πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή mytaxisnet και να επιλέξει από το μενού 
αριστερά την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις». 
 
Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγει την καρτέλα «Έχω εξουσιοδοτήσει (για 
φορολογικές υποχρεώσεις πελατών μου» και στη συνέχεια την επιλογή «Νέα» 
για να κάνει μια νέα εξουσιοδότηση. 
 

  
Στην οθόνη που εμφανίζεται, πρέπει να εισαχθεί το ΑΦΜ του υπαλλήλου / 
εκπροσώπου του Συμβολαιογραφικού γραφείου. Ο χρήστης αυτός, με την 
εξουσιοδότηση που λαμβάνει, θα μπορεί να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών TAXISnet, για λογαριασμό των πελατών του Συμβολαιογραφικού 
γραφείου. 
 
Προϋποθέσεις: Ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος / εκπρόσωπος του Σ.Γ. θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος χρήστης των Υπηρεσιών TAXISnet, εγγεγραμμένος στα Μητρώα των 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία TAXISnet  
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Μετά την εκχώρηση της εξουσιοδότησης, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:  
 

 
Η εξουσιοδότηση μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακληθεί από την ίδια 
οθόνη, επιλέγοντας «Ανάκληση».  
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Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

 
Όταν ένας χρήστης με τον πρόσθετο ρόλου του Συμβολαιογράφου ή του 
εκπροσώπου Συμβολαιογραφικού Γραφείου, συνδεθεί σε μια εφαρμογή 
TAXISnet, για την οποία έχουν αποδοθεί τα κατάλληλα δικαιώματα χρήσης,   
αυτός θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ρόλο με τον οποίο θέλει να 
δράσει. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Επιλογή ρόλου» 
είτε από το μενού πάνω οριζόντια στην οθόνη, είτε από το μενού αριστερά.  
 

 
 

 
 
Ανάλογα με τους ρόλους που έχουν αποδοθεί στον χρήστη, εμφανίζεται η 
παρακάτω οθόνη: 
 

 
 
Εάν ο χρήστης επιλέξει να δράσει για τον εαυτό του, θα κάνει χρήση της 
εφαρμογής ως απλός φορολογούμενος. 
 
Εάν επιλέξει να κάνει χρήση της εφαρμογής με τον ρόλο του 
Συμβολαιογράφου, τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη προκειμένου να 
επιλέξει για ποιον φορολογούμενο – πελάτη θα δράσει π.χ. για την εφαρμογή 
έκδοσης πιστοποιητικών. 
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