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1 Γενικά 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων 

(ΣΔΟΠΣ) αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, όπου 

κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να ενημερώνεται για  τις οικονομικές του συναλλαγές 

με τον Δήμο.   

Το ΣΔΟΠΣ παρέχει σε κάθε συναλλασσόμενο τη δυνατότητα: 

 να προβάλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα, όπως τις πληρωμές που 

έχουν πραγματοποιηθεί, τις ρυθμισμένες οφειλές, τις δόσεις που οφείλει, τους 

διακανονισμούς που έχει κάνει και διάφορα άλλα 

 να εκτυπώσει τα στοιχεία μιας οφειλής 

 να πληρώσει τις βεβαιωμένες οφειλές, είτε αυτές είναι εμπρόθεσμες είτε είναι 

ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις,  

o κάνοντας χρήση της ταυτότητας πληρωμής μέσω Web Banking, ATM ή 

Ταμείου Τραπέζης 

o πραγματοποιώντας απευθείας πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα  

o μέσω IRIS. 

o Η εφαρμογή επίσης υποστηρίζει την πληρωμή οφειλών, χωρίς να γίνει 

εγγραφή ή είσοδος του χρήστη στην εφαρμογή ΣΔΟΠΣ. 

Η εφαρμογή υποστηρίζει είσοδο με ταυτοποίηση χρήστη μέσω της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). 

Part 
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1.1 Είσοδος μέσω Γ.Γ.Π.Σ 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων (ΣΔΟΠΣ) 

υποστηρίζει την είσοδο με ταυτοποίηση χρήστη μέσω της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κάνοντας δηλαδή χρήση των κωδικών που 

έχετε στο myTaxisNet. 

1. Επιλέγετε Σύνδεση με myTaxisNet 

 

2. Συμπληρώνετε τους κωδικούς myTaxisNet για να γίνει η αυθεντικοποίηση, και πατάτε 

Σύνδεση. 
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3. Μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη, όπου πρέπει να δώσετε έγκριση για πρόσβαση 

στα στοιχεία σας στον Οργανισμό που θέλετε να κάνετε εγγραφή, και πατάτε 

Αποστολή. 

 

 

4. Μετά την επιτυχή επιβεβαίωση των στοιχείων σας από το σύστημα, μεταφέρεστε στο 

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων (ΣΔΟΠΣ), 

όπου πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά:  

 το email σας  

 την ΔΟΥ σας  

 το τηλέφωνο επικοινωνίας σας 
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5. Πατάτε Αποθήκευση για ολοκλήρωση της εγγραφής. Η φόρμα αυτή θα εμφανιστεί 

μόνο την πρώτη φορά που θα μπείτε στην εφαρμογή. 

6. Εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα, ότι ο λογαριασμός σας δημιουργήθηκε με 

επιτυχία.  

 

 

7. Στο email που δηλώσατε θα λάβετε ένα μήνυμα, όπου θα πρέπει να πατήσετε στο link 

που σας υποδεικνύει "πατήστε εδώ" για επιβεβαίωση. 
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Μόλις ολοκληρώσετε και αυτό το βήμα, ο λογαριασμός σας είναι πλήρως 

ενεργοποιημένος. Εκκρεμεί η ενέργεια από την πλευρά του Οργανισμού, για αντιστοίχιση 

του ΑΦΜ σας με τον λογαριασμό που έχετε στην Οικονομική Διαχείριση. Η διαδικασία 

ενεργοποίησης από τις υπηρεσίες του Οργανισμού, συνήθως ολοκληρώνεται εντός μίας 

(1) εργάσιμης ημέρας. 

Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία από πλευράς του Οργανισμού θα λάβετε ένα 

αυτοματοποιημένο email, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και πλέον θα μπορείτε 

να βλέπετε την καρτέλα σας και να κάνετε πληρωμές. 
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2 Λειτουργίες της εφαρμογής 

Στην παρακάτω ενότητα θα δούμε τις δυνατότητες που παρέχει το Σύστημα 

Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων (ΣΔΟΠΣ) σε 

πολίτες και επιχειρήσεις. 

2.1 Διαδικασία Πιστοποίησης 

Με την  εγγραφή μέσω TAXIS, ο πολίτης  δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Αναμένει 

την ενέργεια των υπηρεσιών του Οργανισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα λάβει ένα email ότι έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή 

του και μπορεί να εισέρχεται στην εφαρμογή και να βλέπει την καρτέλα του. 

 

Part 

II 
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2.2 Καρτέλα Οφειλέτη 

Η Καρτέλα Οφειλέτη παρέχει σε μια οθόνη το σύνολο των οφειλών σας προς τον 

Οργανισμό.  

 

Πατώντας πάνω στην επιλογή Πρόσφατες Πληρωμές, εμφανίζονται αναλυτικά οι 

πρόσφατες πληρωμές που έχετε κάνει προς τον Οργανισμό. 

 

2.3 Οφειλές εκτός ρύθμισης 

Στην επιλογή Οφειλές εκτός ρύθμισης, εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν 

ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. 

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να πληρώσετε πολλαπλές οφειλές και το άθροισμα 

τους εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. 
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Πατώντας πάνω στο εικονίδιο  μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία κάθε οφειλής 

σας. 

 

Πατώντας Εκτύπωση, βγαίνει το Σημείωμα για Πληρωμή με τον Κωδικό Ηλεκτρονικής 

Πληρωμής, όπου μπορείτε να κάνετε την πληρωμή μέσω web banking. 



 

12 
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2.4 Ρυθμισμένες οφειλές 

Στην καρτέλα Ρυθμισμένες οφειλές εμφανίζονται όλες οι οφειλές που έχουν υπαχθεί 

σε ρύθμιση. 

 

Πατώντας πάνω στο εικονίδιο  μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της κάθε 

οφειλής σας. 

 

 

Πατώντας Εκτύπωση, βγαίνει το Σημείωμα για Πληρωμή με τον Κωδικό Ηλεκτρονικής 

Πληρωμής, όπου μπορείτε να κάνετε την πληρωμή μέσω web banking. 
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Επιλέγετε το ποσό που θέλετε να πληρώσετε και πατάτε πληρωμή.  

 

Πατώντας Πληρωμή ανοίγει ένα παράθυρο στον ιστότοπο της τράπεζας, όπου 

συμπληρώνετε τα στοιχεία της κάρτας σας για να γίνει η πληρωμή. 

 

2.5 Online πληρωμή οφειλών 

Για να πληρώσετε κάποια οφειλή σας, πηγαίνετε στην καρτέλα Οφειλές εκτός ρύθμισης.  

Σημείωση: Αν έχετε και Ρυθμισμένες οφειλές, τότε η διαδικασία πληρωμής είναι ακριβώς 

η ίδια με αυτή που περιγράφεται παρακάτω. 

Συμπληρώνετε το ποσό που θέλετε να πληρώσετε για κάθε οφειλή και πατάτε Πληρωμή. 
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Σας εμφανίζει σε νέα οθόνη το ποσό  που θέλετε να πληρώσετε και πατάτε πληρωμή. 

 

Αμέσως μεταφέρεστε στο site της τράπεζας για να γίνει ο έλεγχος και η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Η διαδικασία πληρωμής είναι ασφαλής και ολοκληρώνεται από το Τραπεζικό 

Ιδρυμα. 

 

Μόλις γίνει με επιτυχία η πληρωμή στην τράπεζα, η οφειλή σας δεν θα φαίνεται πια στην 

καρτέλα σας, αλλά θα εμφανίζεται σαν Ποσό υπό εκκαθάριση. Μόλις ολοκληρωθεί η 

ενημέρωση από την τράπεζα με τις πληρωμές, τότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και 

τα ποσά προς εκκαθάριση θα έχουν μηδενιστεί. 
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2.6 Άμεση Πληρωμή χωρίς είσοδο 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων (ΣΔΟΠΣ) 

υποστηρίζει την πληρωμή οφειλών χωρίς να είναι απαραίτητη η διαδικασία της 

εγγραφής του πολίτη. Αν ο Οργανισμός έχει ενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές 

πληρωμές, τότε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής ΣΔΟΠΣ θα εμφανίζεται ένα 

παράθυρο με δυνατότητα άμεσης πληρωμής. 

Συμπληρώνετε  

· τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής από το ειδοποιητήριο που έχετε λάβει  

· το ποσό που θέλετε να πληρώσετε  

· το email σας  

· το ονοματεπώνυμο σας  

  

και πατάτε Πληρωμή. Αν τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει είναι σωστά, θα 

μεταφερθείτε στο περιβάλλον της τράπεζας για να ολοκληρώσετε την πληρωμή με την 

πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα.  
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