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Η διαδικαζία εγγπαθήρ ολοκληπώνεηαι ζε 3 βήμαηα: 

Α. Αίηεζε εγγξαθήο ειεθηξνληθά 

Β. Απηνπξόζσπε παξνπζία ζηε Γ.Ο.Τ. γηα έγθξηζε ηεο αίηεζεο 

Γ. Δλεξγνπνίεζε ινγαξηαζκνύ ειεθηξνληθά 

1. Αίηηζη εγγπαθήρ ηλεκηπονικά 

Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο: πκπιεξώλεηε ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε εγγξαθήο, 

δειώλνληαο ην όλνκα (username) θαη ηνλ θσδηθό (password) πνπ επηζπκείηε λα 

έρεηε σο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηαρσξείηαη ε αίηεζε θαη ιακβάλεηε ζεκείσκα ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη ν Α.Φ.Μ., ε εκεξνκελία θαη ε ώξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαζώο 

επίζεο θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

γηα λα παξαιάβεηε ηνλ θιεηδάξηζκν θαη λα νινθιεξώζεηε ην δεύηεξν βήκα. 

Αλαιπηηθά: Πεγαίλεηε ζηελ ηζηνζειίδα 

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm όπνπ βξίζθνληαη 

νη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο TAXISnet θαη επηιέμηε  «Αξρηθή 

Δγγξαθή» (Δηθόλα 1). Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα πάηε ζηελ ηζηνζειίδα 

www.gsis.gr θαη λα επηιέμεηε «Τπεξεζίεο πξνο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε» θαη ζηελ 

ζπλέρεηα «Δγγξαθή Νένπ Υξήζηε» θαη «Αξρηθή Δγγξαθή» . 

 
Εικόνα 1: Αρχική ςελίδα πιςτοποίηςησ 

Δπηιέμηε «Φπζηθό Πξόζσπν» (Δηθόλα 2):  

 
Εικόνα 2: Επιλογή τφπου προςώπου 

https://www1.gsis.gr/registration/registration-flow.htm?_flowId=registrationRequest-flow&registrationType=INIT
https://www1.gsis.gr/registration/registrationActivation.htm
https://www1.gsis.gr/registration/registration-flow.htm?_flowId=registrationRequest-flow&registrationType=INIT
https://www1.gsis.gr/registration/registration-flow.htm?_flowId=registrationRequest-flow&registrationType=INIT
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm
http://www.gsis.gr/
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πκπιεξώζηε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία θαη επηιέμηε «Τπνβνιή» (Δηθόλα 3): 

 
Εικόνα 3: Συμπλήρωςη ςτοιχείων 

 

Σα απαηηνύκελα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ζηε θόξκα εγγξαθήο 

είλαη: 

 

 Όλνκα ρξήζηε (Username) 

 Κσδηθόο πξόζβαζεο (password) 

 Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΦΜ) 

 Δπώλπκν 

 Όλνκα 

 Όλνκα παηξόο 

 Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail) 

 Αξηζκόο ηειεθώλνπ 

 Αξηζκόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ (πξναηξεηηθά) 

 Φαμ (πξναηξεηηθά) 
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Πιεξνθνξίεο γηα ηα πεδία: πκπιεξώζηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία πνπ ζεκεηώλνληαη 

κε αζηεξίζθν (*).  

o Όνομα σπήζηη (username): Πξέπεη λα απνηειείηαη από 3-20 ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο 

ή λνύκεξα. Παηώληαο ην  ην πεδίν ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα κε κηα πξνηεηλόκελε 

ηηκή.  

o Κωδικόρ ππόζβαζηρ (password): Πξέπεη λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 5 

ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη γξάκκαηα θαη λνύκεξα. πκπιεξώζηε ηελ ίδηα ηηκή θαη ζην 

πεδίν Δπιβεβαίωζη κωδικού.  

Θα ππέπει να θςμάζηε ηα δύο αςηά ζηοισεία γιαηί θα ηα σπηζιμοποιήζεηε ζηο 

Βήμα 3 

o Σα πεδία Απ. ηηλεθώνος, Απ. κινηηού ηηλεθώνος θαη Fax δέρνληαη από 10-

ςήθηνπο έσο 20-ςήθηνπο αξηζκνύο (ρσξίο θελά θαη παύιεο). Δπηπιένλ, γηα δηεζλείο 

αξηζκνύο γίλεηαη δεθηό ην ζύκβνιν + ζηελ αξρή ηνπ αξηζκνύ ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε 

00. Γειώζηε ην θηλεηό ζαο ηειέθσλν αλ επηζπκείηε λα ιακβάλεηε ελεκεξσηηθά 

κελύκαηα  

o ην πεδίν Γπάμμαηα εικόναρ ζπκπιεξώζηε ηα γξάκκαηα πνπ δηαθξίλεηε ζηελ εηθόλα. 

Δάλ ηα γξάκκαηα δελ είλαη επδηάθξηηα παηήζηε ην γηα λα δνθηκάζεηε κηα άιιε 

εηθόλα.  

o Υποβολή: Παηώληαο "Τπνβνιή", νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξώζαηε ζηα πεδία ζα ειεγρζνύλ 

σο πξνο ηελ εγθπξόηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο, ζα εκθαληζηεί 

θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο δίπια ζην αληίζηνηρν πεδίν. ε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο 

εηζαγσγήο ε αίηεζε εγγξαθήο ζαο ζα θαηαρσξεζεί.  

o Δπιζηποθή: Παηώληαο "Δπηζηξνθή", ζα κεηαβείηε ζην βήκα 1 ηεο δηαδηθαζίαο 

εγγξαθήο.  

 

Μεηά ηελ ππνβνιή: Δκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ελεκεξσηηθό κήλπκα γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο αίηεζεο (Δηθόλα 4). 

    
Εικόνα 4: Επιηστής ολοκλήρωζη αίηηζης  

 

ην κήλπκα, πνπ κπνξείηε αλ ζέιεηε λα ην εθηππώζεηε επηιέγνληαο «Δθηύπσζε», 

αλαθέξεηαη όηη γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πάηε ζε 

νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. εληόο 3 κελώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ ππνβάιιαηε ηελ 

ειεθηξνληθή αίηεζε. 

Δπίζεο, ζαο ελεκεξώλεη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί ηα πξνζσπηθά 

ζαο ζηνηρεία (π.ρ. αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα) θαη δελ έρεηε ελεκεξώζεη ηελ Γ.Ο.Τ., 

ηόηε ζα πξέπεη λα πάηε ζηελ Γ.Ο.Τ. όπνπ αλήθεηε. 
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2.  Αςηοππόζωπη παποςζία ζηη Γ.Ο.Υ. για έγκπιζη ηηρ αίηηζηρ  

 

Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο: Μεηαβαίλεηε ζην ηκήκα Μεηξώνπ οποιαζδήποηε Γ.Ο.Τ. 

θαη δεηάηε λα ιάβεηε ηνλ θιεηδάξηζκν. Απαιηείηαι η αςηοππόζωπη παποςζία 

ζαο ζηε Γ.Ο.Τ. Σν κόλν ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη είλαη ν Α.Φ.Μ. θαη ην έγγξαθν 

ηαπηνπνίεζεο (αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην, ηαπηόηεηεο ησλ Δλόπισλ 

Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο, θέληξν αιινδαπώλ, ηαπηόηεηα Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηαπηόηεηα Οκνγελνύο, Δηδηθά Γειηία Πνιηηηθώλ Πξνζθύγσλ θ.ιπ.) ην 

νπνίν πξέπεη λα είλαη θαηαρσξεκέλν ζην ΜΗΣΡΩΟ TAXIS. Αν ηα πποζωπικά ζαρ 

ζηοισεία έσοςν μεηαβληθεί, όπσο γηα παξάδεηγκα ε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα, 

ηόηε ζα πξέπεη λα κεηαβείηε ζηην Γ.Ο.Υ. όπος ανήκεηε.  

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έλα Φπζηθό Πξόζσπν αδπλαηεί λα πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Τ. 

γηα λα παξαιάβεη ηνλ θιεηδάξηζκν θαη λα νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο, κπνξεί λα νξίζεη πιεξεμνύζην ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη έλα 

Διδικό Πληπεξούζιο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηεζζάξσλ κελώλ . 

Δλέξγεηεο Γ.Ο.Τ.: Ο ππάιιεινο ηεο 

Γ.Ο.Τ. αλαθηά από ην ζύζηεκα ηελ 

αίηεζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ 

θαηαρσξεκέλα ζην ΜΗΣΡΩΟ TAXIS. 

Σν ζύζηεκα επαλαιακβάλεη ηνπο 

ειέγρνπο πνπ εθηεινύληαη θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο. Αλ 

θάπνηνο έιεγρνο απνηύρεη, ε αίηεζε 

απνξξίπηεηαη ππνρξεσηηθά. 

Με ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο 

εθηππώλνληαη δύν βεβαηώζεηο.  
 

1. Η Βεβαίωζη γηα εζάο (Δηθόλα 5) 

ππνγξάθεηαη από ηνλ ππάιιειν ηεο 

Γ.Ο.Τ. έγθξηζεο αίηεζεο εγγξαθήο 

θαη πεξηέρεη έλαλ επηπιένλ θσδηθό 

(κλειδάπιθμο), ν νπνίνο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο (3 ν Βήκα). 
 

2. Η Βεβαίσζε γηα ηε Γ.Ο.Τ. 

έγθξηζεο αίηεζεο εγγξαθήο,  

ππνγξάθεηαη από εζάο θαη ηεξείηαη 

ζε εηδηθό θάθειν ζην αξρείν ηεο 

Γ.Ο.Τ. , ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

ακθηζβεηεζεί ε ππνγξαθή ηνπ 

παξαιήπηε λα ππάξρεη ην 

πξσηόηππν έγγξαθν. ηε Βεβαίσζε 

γηα ηε Γ.Ο.Τ. πηζηνπνίεζεο δελ 

αλαγξάθεηαη ν θιεηδάξηζκνο. 
Εικόνα 5: Βεβαίωζη έγκριζης αίηηζης εγγραθής με 

ηον κλειδάριθμο  
 

https://www1.gsis.gr/registration/registration-flow.htm?_flowId=registrationRequest-flow&registrationType=INIT
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Παξάιιεια ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ δειώζαηε ζην 1ν βήκα, ζαο έξρεηαη 

ελεκεξσηηθό κήλπκα (e-mail) γηα ηελ έθθξηζε ηεο αίηεζεο ζαο (Δηθόλα 6). 

 
Εικόνα 6: Ενημερωηικό e-mail για ηην έγκριζη ηης αίηηζης  

 

Με ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ δειώζαηε ζην Βήκα 1 θαη ηνλ 

θιεηδάξηζκν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ βεβαίσζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο, 

πξνρσξάηε ζην Βήκα 3. 
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3.  Δνεπγοποίηζη ηος λογαπιαζμού ηλεκηπονικά 

Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο: Με ηε ρξήζε ηνπ θιεηδαξίζκνπ ελεξγνπνηείηε 

ειεθηξνληθά ηνλ ινγαξηαζκό ζαο. ην βήκα απηό ζαο δεηείηαη λα αιιάμεηε ηνλ 

αξρηθό θσδηθό πξόζβαζεο (password). 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απαηηεί ηε γλώζε 3 θσδηθώλ: ην όλνκα ρξήζηε 

(username), ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (password) θαη ηνλ θιεηδάξηζκν, ν νπνίνο 

παξαιακβάλεηαη κόλν από εζάο. 

Αλαιπηηθά: Πεγαίλεηε ζηελ ηζηνζειίδα 

https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm όπνπ βξίζθνληαη 

νη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο TAXISnet θαη επηιέμηε  «Δλεξγνπνίεζε 

Λνγαξηαζκνύ» (Δηθόλα 7). Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα πάηε ζηελ ηζηνζειίδα 

www.gsis.gr θαη λα επηιέμεηε «Τπεξεζίεο πξνο ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε» θαη ζηελ 

ζπλέρεηα «Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνύ» θαη μαλά «Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνύ» . 

 

 
Εικόνα 7: Αρτική ζελίδα πιζηοποίηζης - Ενεργοποίηζη Λογαριαζμού 

 

πκπιεξώζηε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία θαη επηιέμηε «Δπόκελν» (Δηθόλα 8): 

https://www1.gsis.gr/registration/registration-flow.htm?_flowId=registrationRequest-flow&registrationType=INIT
https://www1.gsis.gr/registration/registrationActivation.htm
https://www1.gsis.gr/registration/registrationActivation.htm
https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm
http://www.gsis.gr/
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Εικόνα 8: Ενεργοποίηςη Λογαριαςμοφ 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα πεδία: πκπιεξώζηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία πνπ ζεκεηώλνληαη 

κε αζηεξίζθν (*).  

Όνομα σπήζηη (username) / Κωδικόρ ππόζβαζηρ (password): πκπιεξώζηε ην 

username θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (password) πνπ επηιέμαηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο εγγξαθήο ζην TAXISnet.  

Κλειδάπιθμορ: Ο αξηζκόο πνπ ζαο δόζεθε θαηά ηελ πηζηνπνίεζή ζαο ζηε ΓΟΤ. 

πκπιεξώζηε ηνλ κε αθξίβεηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο παύιεο.  

ην πεδίν Γπάμμαηα εικόναρ ζπκπιεξώζηε ηα γξάκκαηα πνπ δηαθξίλεηε ζηελ εηθόλα. 

Δάλ ηα γξάκκαηα δελ είλαη επδηάθξηηα παηήζηε ην γηα λα δνθηκάζεηε κηα άιιε εηθόλα.  

Δπόμενο: Παηώληαο "Δπόκελν", κεηαθέξεζηε ζηελ νζόλε αιιαγήο ηνπ θσδηθνύ 

πξόζβαζεο. 

Δπιζηποθή: Παηώληαο "Δπηζηξνθή", ζα κεηαβείηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο 

πηζηνπνίεζεο. 
  

ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αιιάμεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (Δηθόλα 9) θαη λα 

επηιέμεηε ελεξγνπνίεζε. 

 
Εικόνα 9: Αλλαγή κωδικοφ πρόςβαςησ 
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Ο θσδηθόο απηόο ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξνεγνύκελν θσδηθό ζαο θαη ζα είλαη 

απηόο κε ηνλ νπνίνλ ζα ζπλδέεζηε ζην ζύζηεκα. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα πεδία: πκπιεξώζηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία πνπ ζεκεηώλνληαη 

κε αζηεξίζθν (*).  

o Κωδικόρ ππόζβαζηρ (password): Πξέπεη λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 5 

ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη θαη λνύκεξα. πκπιεξώζηε ηελ ίδηα ηηκή θαη ζην πεδίν 

Δπιβεβαίωζη κωδικού.  

 

Δπηιέγνληαο «Δλεξγνπνίεζε» ε επόκελε νζόλε ζαο ελεκεξώλεη γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
Εικόνα 10: Ενεργοποίηςη λογαριαςμοφ 

Παξάιιεια ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ δειώζαηε, ζαο έξρεηαη ελεκεξσηηθό 

κήλπκα (e-mail) γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο (Δηθόλα 11). 

 
Εικόνα 11: Ενημερωηικό e-mail για ηην ενεργοποίηζη ηοσ λογαριαζμού 

 

Με ηο όνομα σπήζηη πος δηλώζαηε ζηο Βήμα 1 (Δικόνα 3) και ηον νέο 

κωδικό ππόζβαζηρ πος δηλώζαηε ζηο Βήμα 3 (Δικόνα 9) μποπείηε πλέον 

να σπηζιμοποιείηαι ηιρ ςπηπεζίερ ηηρ εθαπμογήρ TAXISnet. 

 

Φςλάξηε αζθαλή ηον κλειδάπιθμο πος θα ζαρ σπειαζηεί ζε πεπίπηωζη πος ξεσάζεηε ηον 

κωδικό ζαρ.  


