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Όπως ανακοινώθηκε εχθές 1/10/2020 με δελτίο τύπου από την Α.Α.Δ.Ε., έγινε έναρξη της ψηφιακής 

πλατφόρμας myData (Παραγωγικό περιβάλλον). Η ψηφιακή διαβίβαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις και για 

παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά. 

 

Αναλυτικά το δελτίο τύπου μπορείτε να το δείτε εδώ: https://www.taxheaven.gr/news/50801/mydata-

enarxh-ths-pshfiakhs-platformas-gia-oles-tis-epixeirhseis 

 

Για την έναρξη των εργασιών στο παραγωγικό περιβάλλον απαιτούνται τα εξής βήματα: 

 

 Έκδοση 4.10.26.0. Η έκδοση είναι διαθέσιμή για λήψη από 28/9/2020.  

 Hotfix 4.10.26.0. Είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του hotfix για όσους έχουν ΗΔΗ εγκαταστήσει 

την έκδοση, μια και περιέχει πλέον την αλλαγή των ρυθμίσεων ώστε η διαβίβαση των συνόψεων να 

ενημερώνει το παραγωγικό περιβάλλον. 

 

 Όσοι λάβουν την έκδοση μέσω του Live Update τώρα (δηλαδή από τις 2/10/2020), δεν είναι 

απαραίτητο να εγκαταστήσουν το hotfix για αυτόν τον λόγο, μια και έχει ήδη προσαρμοστεί το 

περιεχόμενο της έκδοσης με τις απαραίτητες ρυθμίσεις.  

 

 Κωδικοί πρόσβασης στο παραγωγικό περιβάλλον. Τονίζεται ότι ακόμη και αν για λόγους δοκιμών, 

οι επιχειρήσεις είχαν γραφτεί στην πλατφόρμα, οι κωδικοί αυτοί δεν είναι πλέον ενεργοί στο 

παραγωγικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό κάθε επιχείρηση απαιτείται να εγγραφεί εκ νέου και να 

λάβει νέους κωδικούς πρόσβασης. 

 

 

  Πως γίνεται η εγγραφή στην πλατφόρμα MyData; 

 

1. Είτε από την αρχική σελίδα της Α.ΑΔ.Ε. για την Υπηρεσία myData  : https://www.aade.gr/mydata 

προηγηθείτε: 

  
Είτε εναλλακτικά πατήστε εδώ: https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia/emporika-

logistika-programmata-diaheirisis-erp 

Επιλέξτε Είσοδο στην εφαρμογή, με χρήση των κωδικών πρόσβασης του Taxis. 
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2. Στην οθόνη διαχείρισης, επιλέξτε την ενέργεια Εγγραφή στο myDATA REST API. 

 

 
 

 



              

 

                              Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε (myData) 

 

 

 

                                                                         Ημερομηνία: 2/10/2020 | Ανακοίνωση | σελ. 3 / 4 

3. Στην επόμενη σελίδα γίνεται η εγγραφή στην Υπηρεσία: 

 
 

4. Άμεσα αποστέλλεται από την Υπηρεσία, email επιβεβαίωσης: 

 

 
5. Με την εγγραφή, δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης. 
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6. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπληρωθούν στην παράμετρο εταιρεία myData: Στοιχεία σύνδεσης για 

πρόσβαση στην υπηρεσία myData της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής: 

 

Κωδικός χρήση. Όπως δηλώθηκε στην Υπηρεσία. 

Κλειδί χρήστη & Επαλήθευση κλειδιού. Εδώ συμπληρώνονται ο Κωδικός API που δόθηκε από την 

Υπηρεσία.  

 

 
 

 

 


