ΟΔΗΓΟΣ ΠΩΣ ΒΓΑΖΕΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ GOV.GR
Αρχικά μπαίνετε στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ και ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάνετε κλικ στον σύνδεσμο Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Είσοδος στην υπηρεσία

3. Κάνετε κλικ στην πρώτη επιλογή Δήλωση με ελεύθερο κείμενο και πατάτε Επιλογή

Μετά από αυτό το βήμα θα σας ζητηθεί να κάνετε Σύνδεση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό του
Taxisnet. Μετά την εισαγωγή θα πρέπει να επιλέξετε Έγκριση για να δώσετε πρόσβαση στα στοιχεία σας
και να συνεχίσετε.

4. Επιβεβαιώνετε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά

5. Στην επόμενη σελίδα θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Εδώ θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για την ορθή εγγραφή του τηλεφωνικού σας αριθμού
(κινητό).

6. Συμπληρώστε το κείμενο της δήλωσης στο αντίστοιχο πεδίο και κάνετε κλικ για Συνέχεια

7. Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε τον φορέα / υπηρεσία όπου απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση
και πατήστε Συνέχεια

8. Στην επόμενη σελίδα βλέπετε την προεπισκόπηση της υπεύθυνης δήλωσης για να ελέγξετε εάν έχει
γίνει κάποιο λάθος. Αν όλα είναι εντάξει πατάτε Έκδοση

9. Στην επόμενη σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον μοναδικό κωδικό που θα σας αποσταλεί με
SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είχατε δηλώσει σε προηγούμενο βήμα.

10. Αυτό ήταν! Εδώ πλέον έχει εκδοθεί η υπεύθυνη δήλωση η οποία παίρνει έναν μοναδικό κωδικό
και ένα μοναδικό QR-Code τα οποία αντικαθιστούν τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και
εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και μοναδικότητα του εγγράφου.

Σε αυτή τη σελίδα σας δίνεται η δυνατότητα είτε να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας σε μορφή pdf είτε
να το αποστείλετε στο email σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο μέσω μηνύματος SMS.

Ελπίζουμε να σας φάνηκε χρήσιμος αυτός ο μικρός οδηγός!
Αν θέλετε να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό μας, κάνετε εγγραφή τώρα στο Newsletter μας
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