
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΒΗΜΑ 1ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ GOV.GR 

 

Για την αποδοχή του συμβολαίου πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-

gov-gr/psephiake-bebaiose-idiotikou-sumphonetikou και κατόπιν επιλέγετε 

«Είσοδος στην Υπηρεσία» 

 

Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεσή σας, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών 

TaxisNet του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας σας (ή, αντίστοιχα, των 

προσωπικών ατομικών σας κωδικών ΤaxisNet σε περίπτωση ατομικής 

επιχείρησης), θα μεταβείτε αυτόματα στην παρακάτω σελίδα στην οποία θα 

επιλέξετε την ενέργεια «Εκκρεμότητες» και θα πατήσετε «Συνέχεια». 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-idiotikou-sumphonetikou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-idiotikou-sumphonetikou


 

Κατόπιν, θα επιλέξετε  το συμφωνητικό που θα βρείτε σε εκκρεμότητα (λάβετε 

υπ’ όψιν ότι η εκκρεμότητα δεν θα εμφανίζεται στο όνομα της Primer, αλλά με το 

όνομα του εκάστοτε εκπροσώπου ή πληρεξουσίου της εταιρείας μας) και θα 

πατήσετε «Συνέχεια». 

 

 

 

 



 

Στο επόμενο βήμα, σας δίνεται η δυνατότητα να «κατεβάσετε» και να δείτε το 

ιδιωτικό συμφωνητικό πατώντας «Λήψη Αρχείου». Εφ’ όσον διαβάσετε το 

συμφωνητικό και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό του, μπορείτε 

να προχωρήσετε στην υπογραφή του, πατώντας το αντίστοιχο πεδίο 

«Υπογραφή». 

Τέλος, θα λάβετε επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής 

και θα σας δοθεί η δυνατότητα να «κατεβάσετε» το υπογεγραμμένο 

συμφωνητικό επιλέγοντας «Αποθήκευση». 



 

 

2ο ΒΗΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ TAXISNET 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδεθείτε στο TaxisNet κάνοντας χρήση των 

κωδικών της εταιρείας σας (ή των προσωπικών σας κωδικών σε περίπτωση 

ατομικής επιχείρησης) και να  επιλέξετε το πεδίο «Εξουσιοδοτήσεις», στα 

αριστερά της οθόνης. 

 

Μετά από αυτό, θα πλοηγηθείτε στο τέλος της σελίδας που θα σας εμφανιστεί 

και θα επιλέξετε «Νέα» κάτω από τον τίτλο «Πάροχοι Ηλεκτρονικής 

Τιμολόγησης». 



 

Συμπληρώνοντας τον Α.Φ.Μ. της Primer (800566476) και επιλέγοντας 

«Καταχώρηση Εξουσιοδότησης», 

 

θα έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εκ μέρους σας ενέργειες για τη  

διασύνδεση.  Υπενθυμίζουμε ότι, προκειμένου να είστε σε θέση να ξεκινήσετε 

την έκδοση των παραστατικών, θα πρέπει να περιμένετε έως ότου λάβετε το 

τελικό email επιβεβαίωσης από την Primer, κατόπιν της αποδοχής εκ μέρους μας 

της εξουσιοδότησης στο ΤaxisNet. 


