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Λίγα λόγια για την εφαρμογή 

Ειςαγωγή 
τισ μζρεσ μασ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ κερδίηουν ςυνεχϊσ ζδαφοσ. Και ςτθν 

Ελλάδα, αρκετοί δθμόςιοι φορείσ ζχουν αναπτφξει θλεκτρονικά ςυςτιματα διαςφνδεςθσ με 

τουσ πολίτεσ. Ζτςι, ζχουν αναπτυχκεί ςυςτιματα όπωσ το Taxisnet, το ςφςτθμα ermis, το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΙΚΑ και οι φορείσ ςυνεχϊσ αυξάνονται. 

Σο My Tax Friend 3 for Windows ζρχεται να βοθκιςει τουσ πολίτεσ, είτε είναι 

επαγγελματίεσ είτε ιδιϊτεσ, να αναηθτιςουν τθν υπθρεςία που τουσ ενδιαφζρει και να 

ςυμπλθρϊςουν άμεςα τισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ. Ο κατάλογοσ των 

υπθρεςιϊν ςυνεχϊσ εμπλουτίηεται και θ βάςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ αναβακμίηεται 

αυτόματα. 

Επιπλζον, το My Tax Friend 3 for Windows περιζχει χριςιμα εργαλεία, όπωσ θ 

αποφορολόγθςθ ποςοφ (εφρεςθ του κακαροφ ποςοφ όταν ξζρουμε το τελικό ποςό 

πλθρωμισ ι αντίςτροφα) ι θ καταμζτρθςθ αποδείξεων (για ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου 

κωδικοφ ςτθ φορολογικι μασ διλωςθ). 

Και δεν είναι μόνο αυτά. Ο χριςτθσ μπορεί να εκτυπϊςει βαςικά ζγγραφα, όπωσ 

Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ι Εξουςιοδοτιςεισ με προςυμπλθρωμζνα τα πεδία. Σα ςτοιχεία 

ειςάγονται από τθν καρτζλα του χριςτθ τθν οποία ο ίδιοσ ζχει ςυμπλθρϊςει και τα ίδια 

ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται και ςτισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ. 

Σζλοσ, με τθν υπθρεςία Τπενκυμίςεων δεν κα ξεχάςετε ποτζ ξανά να πλθρϊςετε 

ζναν λογαριαςμό ι να αργιςετε ςτο ραντεβοφ ςασ. Σο My Tax Friend 3 for Windows είναι 

εδϊ για να ςασ το κυμίηει. 

Διανζμεται δωρεάν χωρίσ κανζναν περιοριςμό (freeware) από τθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα του Λογιςτικοφ γραφείου My Tax Friend ςτθν διεφκυνςθ 

http://www.mytaxfriend.gr. 

  

http://www.mytaxfriend.gr/


Κεντρικό μενού 

Επεξήγηςη εικονιδίων ςτο Κεντρικό μενού 
 

 

Αυτι είναι θ κεντρικι μπάρα επιλογϊν τθσ εφαρμογισ. Από εδϊ ελζγχονται όλεσ οι 

λειτουργίεσ του. 

 

Εδϊ βρίςκονται οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ, όπωσ ο ζλεγχοσ 
εγκυρότθτασ ΑΦΜ, θ αποφορολόγθςθ, θ καταμζτρθςθ αποδείξεων κ.ά. 
Πθγαίνοντασ με το ποντίκι πάνω ςε μια επιλογι εμφανίηεται θ επεξιγθςι 
τθσ. τθν οκόνθ οριςμζνων λειτουργιϊν υπάρχουν οδθγίεσ χριςθσ τουσ. 

 

 
 

Εδϊ μπορείτε να ςυμπλθρϊςετε αυτόματα και να εκτυπϊςετε βαςικά 
ζντυπα και αιτιςεισ υπθρεςιϊν του Δθμοςίου. Για να ςυμπλθρωκοφν τα 
ςτοιχεία ςασ ςτα ζντυπα αυτά επιλζξτε πρϊτα τθν επιλογι «υμπλιρωςθ 
τοιχείων» και ςυμπλθρϊςτε τα πεδία που ςασ αφοροφν. Δεν χρειάηεται 
να ςυμπλθρϊςετε όλα τα ςτοιχεία, αλλά όςα περιςςότερα 
ςυμπλθρϊςετε, τόςο πιο ολοκλθρϊμενα κα είναι τα ζντυπα που κα 
εκτυπϊςετε. 

 

 

Για να χρθςιμοποιιςετε τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ενόσ φορζα, κα 
πρζπει πρϊτα να εγγραφείτε και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να πάρετε 
κλειδάρικμο. Από εδϊ μπορείτε να κάνετε αιτιςεισ εγγραφισ. 

 

 
 

Εδϊ εμφανίηονται οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ οργανιςμϊν του 
Δθμοςίου που είναι προςβάςιμεσ από όλουσ τουσ φορολογοφμενουσ 
χωρίσ κωδικό πρόςβαςθσ ι ζγγραφι ςτισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. 

 

 

 

 

 

 

 Για αυτόματθ ςυμπλιρωςθ των πεδίων ςτισ φόρμεσ των διαδικτυακϊν 

υπθρεςιϊν, κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνα τα βαςικά ςτοιχεία χριςτθ, από τθν 

επιλογι που βρίςκεται ςτο κουμπί «Ζντυπα» 



 

 
Διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ φορζων 
Δθμοςίου 

Από εδϊ ζχετε πρόςβαςθ ςτισ διαδικτυακζσ 
υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (Taxisnet 
Τπουργείου Οικονομικϊν), του ΙΚΑ, του 
Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Ελευκζρων 
Επαγγελματιϊν (πρϊθν ΣΕΒΕ, ΣΑΕ και ΣΑ), των 
Επιμελθτθρίων Θεςςαλονίκθσ, των Διμων τθσ 
Θεςςαλονίκθσ, του ςυςτιματοσ Ermis (e-ΚΕΠ) και 
των υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ. Για τισ υπθρεςίεσ 
αυτζσ χρειάηεται να είςτε εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ 
των υπθρεςιϊν αυτϊν και να διακζτετε Όνομα 
Χριςτθ και υνκθματικό (password). Αν δε 
διακζτετε κωδικοφσ, οι επιλογζσ των μενοφ 
αυτϊν είναι απενεργοποιθμζνεσ. 
 

 

Διαχειριςτείτε τισ ειδοποιιςεισ ςασ ι προςκζςτε νζεσ πατϊντασ ςτο 
κουμπί αυτό.  Μπορείτε να ειςάγετε υπενκυμίςεισ τριϊν ειδϊν: για 
πλθρωμι λογαριαςμοφ, για ραντεβοφ ι γενικι υπενκφμιςθ για κάποιο 
άλλο κζμα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Προςαρμόςτε τθν εφαρμογι ςτισ δικζσ ςασ ανάγκεσ. Επιλζξτε αν θ 
εφαρμογι κα εκκινείται αυτόματα με τθν ζναρξθ των Windows (χριςιμο 
για τθν ομαλι λειτουργία των υπενκυμίςεων), αν με τθν ελαχιςτοποιιςθ 
κα παραμζνει το εικονίδιο ςτθν μπάρα προγραμμάτων ι όχι και κζματα 
εμφάνιςθσ. 

 

Επεξήγηςη εικονιδίων φυλλομετρητή (browser) 
 

 

Αυτι είναι θ μπάρα ελζγχου και επιλογϊν που αφοροφν τον ενςωματωμζνο φυλλομετρθτι 

(web browser) τθσ εφαρμογισ. 

 
Ζλεγχοσ ςελίδων 

Με τθ ςειρά, τα εικονίδια αυτά είναι: 
 Προθγοφμενθ: Μετάβαςθ ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα 
 Επόμενθ: Μετάβαςθ ςτθν επόμενθ ςελίδα 
 Ακφρωςθ: Ακφρωςθ φόρτωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ι των 

 Μπορείτε να ορίςετε τθν προεπιλεγμζνθ ϊρα ενθμζρωςθσ για νζεσ 

υπενκυμίςεισ από τισ «Επιλογζσ» 

 



λειτουργιϊν που τρζχουν ςτον φυλλομετρθτι. 
 Αρχικι Σελίδα: Φόρτωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του γραφείου 

μασ. 
 Εκτφπωςθ: Εκτφπωςθ τθσ ιςτοςελίδασ που βλζπετε. 

 

 
Εναλλακτικοί 
τρόποι 
φόρτωςθσ 
υπθρεςιών 

Αν κάποια υπθρεςία δεν δουλεφει κανονικά (δεν φορτϊνει θ ςελίδα 
ςωςτά ι δεν ςυμπλθρϊνονται τα πεδία), ζχουμε τθ δυνατότθτα να 
χρθςιμοποιιςουμε δφο εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ τθσ υπθρεςίασ.  

 Άνοιγμα με εςωτερικό updated φυλλομετρθτι. 
Χρθςιμοποιείται μια εναλλακτικι ζκδοςθ του IE φυλλομετρθτι, θ 
οποία βαςίηεται ςτθν ζκδοςθ που ζχετε εγκατεςτθμζνθ ςτον 
υπολογιςτι ςασ. Η χριςθ αυτι τθσ επιλογισ πρζπει να γίνεται ςε 
ειδικζσ περιπτϊςεισ (όπωσ πχ ςε κάποιεσ υπθρεςίεσ του ΙΚΑ ςτισ 
οποίεσ με τθ κανονικι φόρτωςθ εμφανίηεται το μινυμα «Η 
Ηλεκτρονικι Υπθρεςία δεν υποςτθρίηει τον ςυγκεκριμζνο 
φυλλομετρθτι (browser)»). Για τθν ενεργοποίθςθ απαιτείται 
επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ. 

 Άνοιγμα ςε εξωτερικό φυλλομετρθτι. 
Οι υπθρεςίεσ φορτϊνονται ςτον φυλλομετρθτι που ζχετε 
εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι ςασ (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome κτλ). τθν περίπτωςθ αυτι δεν 
ςυμπλθρϊνονται αυτόματα οι φόρμεσ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Πλθροφορίεσ 
υπθρεςίασ 

Κάνοντασ κλικ πάνω ςτο πλικτρο εμφανίηονται οδθγίεσ για τθν υπθρεςία 
που ζχουμε επιλζξει, όπωσ τα βιματα μετά τθν ςυμπλιρωςθ των πεδίων ι 
κάποια διευκρφνιςθ. Οι οδθγίεσ αυτζσ εμφανίηονται και κατά τθ διάρκεια 
τθσ φόρτωςθσ τθσ υπθρεςίασ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ. 

 

 
Αναφορά 
ςφάλματοσ 
υπθρεςίασ 

Αν μια υπθρεςία δεν λειτουργεί πλζον ςωςτά (είναι φυςικό να υπάρχουν 
αλλαγζσ ι αναβακμίςεισ ςτισ ιςτοςελίδεσ των φορζων του Δθμοςίου), 
μπορείτε να μασ δθλϊςετε το ςφάλμα αυτό ϊςτε να διορκωκεί. Σο 
ςφάλμα κα πρζπει να οφείλεται ςε αλλαγι τθσ ιςτοςελίδασ και όχι ςε 
προςωρινι αδυναμία φόρτωςθσ τθσ ςελίδασ ι άλλο τεχνικό πρόβλθμα. 
ιγουρευτείτε ότι θ υπθρεςία δοφλευε ςωςτά πριν και πλζον δεν ζχει τθν 
ίδια ςυμπεριφορά. 

 

 Για μόνιμθ αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ εφαρμογισ μπορείτε να 

ενεργοποιιςετε ι να απενεργοποιιςετε τθν εμφάνιςθ ςτον φυλλομετρθτι του 

υπολογιςτι ςασ από τισ «Επιλογζσ». 

 



Οδηγίες εργασιών 

Πώσ δημιουργώ ένα νέο χρήςτη 
 

το παράκυρο ςτοιχείων χριςτθ επιλζγουμε τθ δθμιουργία νεόυ χριςτθ 

 

 

υμπλθρϊνουμε τα πεδία που απαιτοφνται. Αν κζλουμε να επαλθκεφςουμε τον κωδικό 

που γράψαμε, τςεκάρουμε το «Εμφάνιςθ κωδικοφ». 

 

 

Ο λογιαριαςμόσ δθμιουργείται και μποροφμε να ειςζλκουμε με τα ςτοιχεία αυτά. 

 

 



Πώσ μεταφέρω τουσ χρήςτεσ που είχα δημιουργήςει ςτο My 

Tax Friend 2 
 

Επιλζγουμε το πλικτρο μεταφοράσ χρθςτϊν από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του My Tax 

Friend. 

 

 

Επιβεβαιϊνουμε ότι κζλουμε να προχωριςουμε ςτθν μεταφορά. 

 

 

Αν δεν βρεκεί εγκατάςταςθ τθσ ζκδοςθσ 2 ςτον προεπιλεγμζνο κατάλογο (“C:\My Tax 

Friend 2”), εμφανίηεται μινυμα ϊςτε να επιλζξουμε εμείσ τον κατάλογο. 

 

 

Μετά τθν αντιγραφι εμφανίηεται μινυμα με τουσ χριςτεσ που μεταφζρκθκαν. 



 

 

Πώσ διαγράφω έναν χρήςτη 
 

Επιλζγουμε το πλικτρο διαγραφισ χριςτθ ςτο παράκυρο ειςαγωγισ χριςτθ. 

 

 

Επιβεβαιϊνουμε τθ διαγραφι του χριςτθ 

 

 

Πώσ αλλάζω χρήςτη μέςα την είςοδο ςτην εφαρμογή 
 

Για να αλλάξουμε τον χριςτθ με τον οποίο δουλεφουμε κάνουμε κλικ ςτο όνομα του 

χριςτθ ςτο κάτω μζροσ τθσ κεντρικισ οκόνθσ. 



 

 

Πώσ αλλάζω τον κωδικό ειςόδου μου 
 

Για να αλλάξουμε τον κωδικό ειςόδου μασ ςτο My Tax Friend κάνουμε κλικ ςτον ΑΦΜ μασ 

ςτο κάτω μζροσ τθσ κεντρικισ οκόνθσ. 

 

 

 

Πώσ ειςάγω τα προςωπικά μου ςτοιχεία 
 

Από το μενοφ «Ζντυπα» επιλζγουμε «υμπλιρωςθ τοιχείων». 

 

 

υμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία ςτισ καρτζλεσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα χρθςιμοποιθκοφν για 

τθ ςυμπλιρωςθ των φορμϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και ςτα ζντυπα. 



 

 

Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το πλικτρο Ειςαγωγισ πλθροφοριϊν από ΓΓΠ . Θα 

γίνει ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα Taxisnet και κα ειςαχκοφν οι πλθροφορίεσ από τθν καρτζλα 

του φορολογοφμενου. Απαιτείται να ζχουμε ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτο 

Taxisnet από τθν καρτζλα «Κωδικοί 1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 τισ καρτζλεσ «Κωδικοί 1» και «Κωδικοί 2» γράφουμε τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ 

για τουσ φορείσ που ζχουμε εγγραφεί, ϊςτε να γίνει αυτόματθ είςοδοσ ςτουσ 

λογαριαςμοφσ μασ. Αν δεν ζχουμε εγγραφεί ακόμα ςτον φορζα που μασ 

ενδιαφζρει, επιλζγουμε τθν αντίςτοιχθ επιλογι από το μενοφ «Εγγραφζσ». 



Πώσ εγγράφομαι ςε μια νέα υπηρεςία 

Κάνουμε κλικ ςτο μενοφ εγγραφϊν ( ) και φορτϊνει θ ςελίδα εγγραφισ του φορζα 

που μασ ενδιαφζρει. Σα πεδία ςυμπλθρϊνονται αυτόματα. Μετά τθ διαδικαςία εγγραφισ, 

ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ του φορζα για τθν τυχόν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ (πχ με 

παραλαβι κλειδάρικμου). Μετά και τθν ενεργοποίθςθ, ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία 

πρόςβαςθσ ςτθν καρτζλα κωδικϊν ςτα ςτοιχεία μασ, ϊςτε να ειςερχόμαςτε αυτόματα ςτισ 

υπθρεςίεσ του φορζα αυτοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Αν τα πεδία τθσ υπθρεςίασ δεν ςυμπλθρϊνονται ςωςτά, θ ςελίδα δεν 

φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ι αςυμβατότθτασ, μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε κάποιον από τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ κάνοντασ 

κλικ ςτο εικονίδιο . 

 Πριν τθν υποβολι τθσ φόρμασ ςτοιχείων ςιγουρευτείτε ότι τα ςτοιχεία που 

ςυμπλθρϊκθκαν είναι ςωςτά. Η ςυμπλιρωςθ ψευδϊν ςτοιχείων μπορεί να επιφζρει 

ποινικζσ ι άλλεσ κυρϊςεισ. 



 

 

 

 

 

Πώσ χρηςιμοποιώ μια υπηρεςία χωρίσ κωδικούσ πρόςβαςησ 

Κάνουμε κλικ ςτο μενοφ υπθρεςιϊν χωρίσ κωδικοφσ ( ). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ 

απευκφνονται ςε όλουσ τουσ φορολογοφμενουσ, ανεξάρτθτα από το αν είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτον αντίςτοιχο θλεκτρονικό ςφςτθμα ι όχι. 

Επιλζγουμε τθν υπθρεςία που μασ ενδιαφζρει. Γίνεται φόρτωςθ τθσ ςελίδασ και 

ςυμπλθρϊνονται αυτόματα τα πεδία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που γράψαμε ςτθν καρτζλα 

μασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Αν τα πεδία τθσ υπθρεςίασ δεν ςυμπλθρϊνονται ςωςτά, θ ςελίδα δεν 

φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ι αςυμβατότθτασ, μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε κάποιον από τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ κάνοντασ 

κλικ ςτο εικονίδιο . 

  Κατά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ εμφανίηονται οδθγίεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ 

οκόνθσ. Μετά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ, μποροφμε να δοφμε τισ οδθγίεσ αυτζσ 

κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο . 

 Πριν τθν υποβολι τθσ φόρμασ ςτοιχείων ςιγουρευτείτε ότι τα ςτοιχεία που 

ςυμπλθρϊκθκαν είναι ςωςτά. Η ςυμπλιρωςθ ψευδϊν ςτοιχείων μπορεί να επιφζρει 

ποινικζσ ι άλλεσ κυρϊςεισ. 



 

 

 

 

 

 

 

Πώσ χρηςιμοποιώ μια υπηρεςία με χρήςη κωδικού 
 

Για να χρθςιμοποιιςουμε τισ υπθρεςίεσ κάποιου φορζα από αυτοφσ που εμφανίηονται ςτα 

μενοφ κα πρζπει να ζχουμε γράψει ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτθν καρτζλα ςτοιχείων μασ. 

Αλλιϊσ οι υπθρεςίεσ κα είναι ανενεργζσ (γκρι). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Κατά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ εμφανίηονται οδθγίεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ 

οκόνθσ. Μετά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ, μποροφμε να δοφμε τισ οδθγίεσ αυτζσ 

κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο . 

  Αν τα πεδία τθσ υπθρεςίασ δεν ςυμπλθρϊνονται ςωςτά, θ ςελίδα δεν 

φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται μθνφματα λάκουσ ι αςυμβατότθτασ, μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε κάποιον από τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ κάνοντασ 

κλικ ςτο εικονίδιο . 

 Πριν τθν υποβολι τθσ φόρμασ ςτοιχείων ςιγουρευτείτε ότι τα ςτοιχεία που 

ςυμπλθρϊκθκαν είναι ςωςτά. Η ςυμπλιρωςθ ψευδϊν ςτοιχείων μπορεί να επιφζρει 

ποινικζσ ι άλλεσ κυρϊςεισ. 



 

 

 

 

 

Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για τη φόρτωςη μιασ υπηρεςίασ 
 

Όταν μια ςελίδα υπθρεςίασ δεν φορτϊνει ςωςτά ι εμφανίηονται λάκθ, μποροφμε να 

δοκιμάςουμε ζναν από τουσ δφο εναλλακτικοφσ τρόπουσ φόρτωςθσ. Κάνουμε κλικ ςτο 

εικονίδιο με τθν υδρόγειο και επιλζγουμε ζναν εναλλακτικό τρόπο. 

 

 

Άνοιγμα με εσωτερικό updated φυλλομετρητή. 

Γίνεται επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ και χρθςιμοποιείται μια αναβακμιςμζνθ ζκδοςθ του 

εςωτερικοφ browser για τθν φόρτωςθ των ςελίδων. 

 

 

 

 

 

 

Άνοιγμα σε εξωτερικό φυλλομετρητή 

Χρθςιμοποιείται ο browser που ζχουμε εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι μασ, όπωσ Mozilla 

Firefox, Google Chrome ι άλλοσ. Φορτϊνεται θ αρχικι ςελίδα τθσ υπθρεςίασ και ςε 

  Κατά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ εμφανίηονται οδθγίεσ ςτο κάτω μζροσ τθσ 

οκόνθσ. Μετά τθ φόρτωςθ τθσ υπθρεςίασ, μποροφμε να δοφμε τισ οδθγίεσ αυτζσ 

κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο . 

 Ο αναβακμιςμζνοσ browser πικανόν να δθμιουργεί προβλιματα ςε άλλεσ 

ςελίδεσ υπθρεςιϊν. Γι’ αυτό προτείνεται να επιςτρζφουμε ςτο κανονικό ςφςτθμα 

φόρτωςθσ μετά τθν επιτυχι φόρτωςθ τθσ ςελίδασ υπθρεςίασ που είχε αρχικά 

πρόβλθμα. 



ξεχωριςτό παράκυρο τα ςτοιχεία πρόςβαςθσ ςτθν υπθρεςία, ϊςτε να τα αντιγράψουμε και 

να τα επικολλιςουμε ςτα πεδία τθσ φόρμασ ειςόδου. 

 

 

 

 

 

Πώσ ςυμπληρώνω ένα έντυπο από τα διαθέςιμα 
 

Σο My Tax Friend 3 for Windows παρζχει τθ δυνατότθτα εκτφπωςθσ βαςικϊν εντφπων που 

χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά, όπωσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ ι Εξουςιοδοτιςεισ, αρκεί να 

ζχουμε ςωςτά ςυμπλθρωμζνα τα ςτοιχεία μασ ςτθν καρτζλα ςτοιχείων. 

Από το μενοφ Εντφπων επιλζγουμε αυτό που μασ ενδιαφζρει. 

 

 

  Όταν χρθςιμοποιοφμε εξωτερικό browser οι φόρμεσ δεν ςυμπλθρϊνονται 

αυτόματα. 



ε κάποια από αυτά εμφανίηεται παράκυρο για να γράψουμε επιπλζον πλθροφορίεσ για 

τθν ςυμπλιρωςθ του εντφπου. 

 

 

τθ ςυνζχεια εμφανίηεται παράκυρο προεπιςκόπθςθσ του ςυμπλθρωμζνου εντφπου, από 

όπου μποροφμε και να το εκτυπϊςουμε. 

 

 



Πώσ δημιουργώ μια νέα υπενθύμιςη 

Για να δθμιουργιςουμε μια νζα υπενκφμιςθ κάνουμε κλικ ςτο εικονίδιο  ι πατάμε το 

πλικτρο Ins. 

Επιλζγουμε το είδοσ τθσ υπενκφμιςθσ που κζλουμε να δθμιουργιςουμε (για πλθρωμι, 

ραντεβοφ ι γενικι υπενκφμιςθ) και ςυμπλθρϊνουμε τα πεδία. 

 

 

Με κλικ ςτο εικονίδιο  θ θμερομθνία υπενκφμιςθσ ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με τθν 

θμερομθνία λιξθσ του λογαριαςμοφ ι ςυνάντθςθσ ςτο ραντεβοφ. Η ϊρα υπενκφμιςθσ είναι 

αυτι που ζχουμε επιλζξει ωσ προεπιλεγμζνθ ςτισ Ρυκμίςεισ. 

Αφοφ ςυμπλθρϊςουμε τα ςτοιχεία πατάμε «Αποδοχι» για να αποκθκευτεί θ υπενκφμιςθ 

και να ςυμπλθρϊςουμε αμζςωσ μια νζα ι «Αποδοχι και Ζξοδοσ» για αποκικευςθ και 

κλείςιμο του παράκυρου. 

Μποροφμε να προςκζςουμε μια νζα υπενκφμιςθ αντιγράφοντασ τα ςτοιχεία από μια 

υπάρχουςα, ϊςτε να αλλάξουμε μόνο τα πεδία που κζλουμε. Επιλζγουμε τθν υπενκφμιςθ 

και με δεξί κλικ επιλζγουμε «Νζα από επιλεγμζνθ» 

 



Πώσ διαγράφω μια υπενθύμιςη 
 

Διαγράφουμε μια υπενκφμιςθ επιλζγοντάσ τθν ςε κάποια από τισ λίςτεσ (ανά θμερομθνία ι 

όλεσ) και επιλζγοντασ το πλικτρο  ι πατϊντασ το πλικτρο Del. Η διαγραφι γίνεται μετά 

από προειδοποιθτικό μινυμα. 

 

 

Πώσ βλέπω μια υπενθύμιςη 
 

Μια υπενκφμιςθ προβάλλεται τθν θμζρα και ϊρα που ζχουμε κακορίςει. Όμωσ, μποροφμε 

να προβάλλουμε τα ςτοιχεία μιασ υπενκφμιςθσ ανά πάςα ςτιγμι επιλζγοντάσ τθν και 

κάνοντασ κλικ ςτο πλικτρο  ι κάνοντασ κλικ με το μεςαίο πλικτρο του ποντικιοφ. 

 

 

 

 



Τι ενέργειεσ μπορώ να κάνω όταν εμφανίζεται η υπενθύμιςη 
 

Όταν ζρκει θ ϊρα που δθλϊςαμε για τθν ενεργοποίθςθ τθσ υπενκφμιςθσ, αυτι 

εμφανίηεται. Αν πρόκειται για υπενκφμιςθ πλθρωμισ, με τα πλικτρα  

αντιγράφουμε ςτο πρόχειρο τα αντίςτοιχα μζρθ του κωδικοφ πλθρωμισ (τα μζρθ πρζπει να 

διαχωρίηονται με κενό, όπωσ είναι γραμμζνα ςτθν Σαυτότθτα Οφειλισ). Αν ο κωδικόσ 

αποτελείται από λιγότερα από τρία μζρθ, ενεργά είναι μόνο τα αντίςτοιχα πλικτρα για τα 

μζρθ αυτά. Με το πλικτρο  αντιγράφουμε ςτο πρόχειρο το ποςό τθσ οφειλισ, ϊςτε να το 

επικολλιςουμε ςε κάποια άλλθ εφαρμογι (πχ ςτο παράκυρο πλθρωμϊν μζςω Internet 

Banking). 

Αφοφ δοφμε τθν υπενκφμιςθ, μποροφμε να τθ διαγράψουμε ι να ορίςουμε κάποιο άλλο 

χρονικό ςθμείο ϊςτε να μασ γίνει ξανά υπενκφμιςθ. 

 

 

 


