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Γενικά
Με την παρούσα εφαρμογή μπορούν οι υπόχρεοι εισαγωγείς ελαστικών και οχημάτων να
καταχωρήσουν ηλεκτρονικά μέσω Internet τις δηλώσεις εισφορών ανά τρίμηνο. Επίσης δίνετε η
δυνατότητα πρόσβασης σε δηλώσεις παρελθόντων τριμήνων.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται γράφοντας σε οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης
(browser) την διεύθυνση: https://ecocontribution.dyndns.org
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Δημιουργία Λογαριασμού
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό σε αυτό, δίνοντας
το e-mail σας. Κατόπιν, η Ecoelastika αφού προβεί σε ταυτοποίηση των στοιχείων σας θα σας
δώσει πρόσβαση συνδέοντας σας με τα στοιχεία της εταιρίας σας.
Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού
Εφόσον δεν υπάρχει λογαριασμός πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω βήματα για την
εγγραφή του χρήστη και την δημιουργία του λογαριασμού
Βήμα 1
Εγγραφή Νέου Χρήστη
Αφού ανοίξει η Αρχική Σελίδα της εφαρμογής https://ecocontribution.dyndns.org πατάμε πάνω
στον σύνδεσμο με τίτλο «Εγγραφή Νέου Χρήστη».

Συμπληρώνουμε τη φόρμα, με ένα πραγματικό e-mail γιατί είναι απαραίτητο για την
ανεύρεση του κωδικού σε περίπτωση που χαθεί ή ξεχαστεί, και πατάτε «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΧΡΗΣΤΗ».
Βήμα 2
Ενεργοποίηση λογαριασμού
Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί. Για να μπορέσετε όμως να καταχωρήσετε
στοιχεία ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει ο λογαριασμός σας να
ενεργοποιηθεί από την Ecoelastika. Για το σκοπό αυτό, καλέστε στο 210-6128260 ή
στείλτε e-mail στο info@ecoelastika.gr με τα στοιχεία της εταιρίας σας δίνοντας το e-mail
που καταχωρήσατε ως όνομα χρήστη και την επωνυμία σας.
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Είσοδος στον Λογαριασμό Χρήστη
Όταν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός από την Ecoelastika μπορείτε να εισέλθετε με τα
στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και να χρησιμοποιήσετε άμεσα όλες τις
λειτουργίες, εισάγοντας τα στοιχεία σας στην Αρχική Σελίδα.

Ως επιβεβαίωση της επιτυχούς εισόδου σας θα μεταβείτε στην αρχική σελίδα και θα
εμφανίζονται τα στοιχεία του χρήστη στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας σε κάθε
καρτέλα.
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Έξοδος στον Λογαριασμό Χρήστη
Για να βγούμε (logout) από τον λογαριασμό χρήστη πατάμε το κουμπί «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ»
στην πάνω δεξιά γωνία.
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Δηλώσεις Πώλησης Οχημάτων
Για να καταχωρήσετε, ή για να δείτε τις δηλώσεις πώλησης οχημάτων που έχετε κάνει, επιλέξτε
από το μενού τον τίτλο «Εισφορές Πώλησης Οχημάτων», που βρίσκεται στο πάνω μέρος της
οθόνης.

Κατόπιν, θα πρέπει να επιλέξετε το έτος που σας ενδιαφέρει. Η εφαρμογή θα σας εμφανίσει όλες
τις δηλώσεις (π.χ. τέσσερις (4) τριμηνιαίες δηλώσεις) για το έτος που έχετε επιλέξει. Μπορείτε
τώρα να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε ή να στείλετε στο email σας, κάθε δήλωση ξεχωριστά, ή
να εκτυπώσετε συνοπτικά όλες τις δηλώσεις του έτους σε μία σελίδα.
Κάθε δήλωση πριν την τελική της υποβολή προς την Ecoelastika, έχετε την δυνατότητα να την
αποθηκεύσετε προσωρινά. Όσο μία δήλωση βρίσκεται στην κατάσταση «Προσωρινά
Αποθηκευμένη», μπορείτε να την τροποποιήσετε. Από την στιγμή που υποβάλετε την δήλωση,
αυτή σημειώνεται ως «Οριστικοποιημένη» και δεν επιδέχεται πλέον οποιαδήποτε τροποποίηση. Το
στάδιο ολοκλήρωσης στο οποίο βρίσκεται μία δήλωση αναγράφεται στην στήλη «Κατάσταση».
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Καταχώρηση Νέας Δήλωσης – Επεξεργασία Υφιστάμενης
Για να καταχωρήσετε μία νέα δήλωση ή να επεξεργαστείτε μία υφιστάμενη δήλωση πρέπει να
πατήσετε τον σύνδεσμο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στην αντίστοιχη γραμμή με την χρονική περίοδο που σας
ενδιαφέρει.
Θα πρέπει τώρα, για την αντίστοιχη περίοδο, να δηλώσετε τις πωλήσεις ανά τύπο οχήματος.

Πατάτε τον σύνδεσμο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» για τον τύπο οχήματος που σας ενδιαφέρει. Η εφαρμογή,
σας φέρνει μόνο την συγκεκριμένη γραμμή στην οθόνη, και εσείς πρέπει να συμπληρώσετε το
πλήθος των οχημάτων και τα ελαστικά ανά κατηγορία μεγέθους. Τέλος, πατάτε το κουμπί
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» ή «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ» για να αποθηκευτούν τα στοιχεία ή
«ΔΙΑΓΡΑΦΗ».
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Για να υποβάλετε την δήλωση της περιόδου πρέπει να πατήσετε το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ».
Εκτύπωση Δήλωσης
Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εισφορές για το αρχείο σας, πατώντας την εικόνα
«Εκτυπώσεις».
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Δηλώσεις Πώλησης Ελαστικών
Για να καταχωρήσετε, ή για να δείτε τις δηλώσεις πώλησης ελαστικών που έχετε κάνει, επιλέξτε
από το μενού με τίτλο «Εισφορές Πώλησης Ελαστικών», που βρίσκετε στο πάνω μέρος της
οθόνης.
Κατόπιν, θα πρέπει να επιλέξετε το έτος που σας ενδιαφέρει. Η εφαρμογή θα σας εμφανίσει όλες
τις δηλώσεις (δηλ. τέσσερις (4) τριμηνιαίες δηλώσεις) για το έτος που έχετε επιλέξει. Μπορείτε
τώρα να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε ή να στείλετε στο email σας κάθε δήλωση ξεχωριστά, ή
να εκτυπώσετε συνοπτικά όλες τις δηλώσεις του έτους σε μία σελίδα.

Κάθε δήλωση πριν την τελική της υποβολή προς την Ecoelastika, έχετε την δυνατότητα να την
αποθηκεύσετε προσωρινά. Όσο μία δήλωση βρίσκεται στην κατάσταση «Προσωρινά
Αποθηκευμένη», μπορείτε να την τροποποιήσετε. Από την στιγμή που υποβάλετε την δήλωση,
αυτή σημειώνεται ως «Οριστικοποιημένη» και δεν επιδέχεται πλέον οποιαδήποτε τροποποίηση. Το
στάδιο ολοκλήρωσης στο οποίο βρίσκεται μία δήλωση αναγράφεται στην στήλη «Κατάσταση».
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Καταχώρηση Νέας Δήλωσης – Επεξεργασία Υφιστάμενης
Για να καταχωρήσετε μία νέα δήλωση ή να επεξεργαστείτε μία υφιστάμενη δήλωση πρέπει να
πατήσετε τον σύνδεσμο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» στην αντίστοιχη γραμμή με την χρονική περίοδο που σας
ενδιαφέρει.
Η εφαρμογή, σας φέρνει μόνο την συγκεκριμένη γραμμή στην οθόνη, και εσείς πρέπει να
συμπληρώσετε τις ποσότητες των ελαστικών ανά κατηγορία μεγέθους. Τέλος, πρέπει να
αποθηκεύσετε τα στοιχεία ή πατώντας το κουμπί «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» ή πατώντας το
κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ».
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Εκτύπωση Δήλωσης
Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εισφορές για το αρχείο σας, πατώντας την εικόνα
«Εκτυπώσεις».
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Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
Για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης θα πρέπει να μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα.
ΒΗΜΑ 1
Πατάτε τον σύνδεσμο «Ξέχασα τον Κωδικό Πρόσβασης»

Συμπληρώνετε το όνομα χρήστη που είναι και το e-mail του χρήστη και πατάτε Αποστολή. Η
εφαρμογή θα στείλει ένα νέο κωδικό πρόσβασης στην αλληλογραφία σας.
Ελέγξτε το e-mail σας για τον κωδικό που σας στάλθηκε.
Σημείωση: Ελέγξτε και τον Φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (Spam).
ΒΗΜΑ 2
Πατάτε τον σύνδεσμο «Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης».

Στο πεδία συμπληρώνετε τα εξής. Στο πεδίο «Προσωρινός Κωδικός» συμπληρώνετε τον κωδικό
που σας έχει σταλεί στο e-mail και στο πεδίο «Νέος Κωδικός» τον καινούριο κωδικό πρόσβασης
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από εδώ και πέρα και τέλος πατάτε αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
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Πληροφορίες Ecoelastika
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