
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Σας συνιστούμε τη χρησιμοποίηση του   mozilla Firefox 20   και άνω     ή του    Internet Explorer 9    για
καλύτερα αποτελέσματα.

- Εκτύπωση Βεβαιώσεων Προηγούμενων Ετών (2012, 2013)

Πατώντας  το  κουμπί  της  Εκτύπωσης,  εμφανίζεται  προειδοποιητικό  μήνυμα  για  να  επιλέξετε
Προεπισκόπηση Εκτύπωσης και να ελέγξετε τα περιθώρια της Εκτύπωσης ώστε η εκτύπωση να
περιορίζεται σε 1 σελίδα , προτού προβείτε στην τελική εκτύπωση.

Α)  Εάν  χρησιμοποιείται  Mozilla  Firefox,  πατώντας  το  κουμπί  “ΟΚ”  θα  εμφανιστεί  σε  νέο
παράθυρο η Βεβαίωση Συντάξεων που θέλετε να εκτυπώσετε, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Από  το  μενού  του  Firefox  (πάνω  αριστερά),  θα  πρέπει  να  επιλέξετε  Εκτύπωση(Print)  →
Προεπισκόπηση Εκτύπωσης(Print Preview).

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για να προσαρμοστεί η εκτύπωση σε 1 σελίδα θα πρέπει να
επιλέξετε την ανάλογη κλίμακα(Scale).



Για να αφαιρέσετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Μορφοποίηση
Σελίδας(Page  Setup..)  και  στο  παραθυράκι  που  θα  εμφανιστεί  να  επιλέξετε  Περιθώρια  &
Κεφαλίδες/Υποσέλιδα(Margins & Header/Footer). 
Επιλέξτε τα κατάλληλα Περιθώρια (Margins) και στις κεφαλίδες και υποσέλιδα επιλέξτε --κενό--(--
blank--)



Β)  Εάν χρησιμοποιείτε  Internet Explorer 9,  θα πρέπει από το μενού πάνω δεξιά, όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα,  να επιλέξετε Εκτύπωση -> Προεπισκόπηση Εκτύπωσης..



Στην Προεπισκόπηση Εκτύπωσης που θα εμφανιστεί θα πρέπει να επιλέξετε Αυτόματη προσαρμογή
για να περιοριστεί η Βεβαίωση σε 1 σελίδα και αν χρειάζεται να προσαρμόσετε και τα περιθώρια,
να  μετακινήσετε  τα  βελάκια  που  εμφανίζονται  έξω  από  τη  σελίδα,  όπως  φαίνεται  και  στην
παρακάτω εικόνα.



Τέλος,  αν  εμφανίζονται  οι  κεφαλίδες  και  τα  υποσέλιδα  στην  προεπισκόπηση,  μπορείτε  να  τα
αφαιρέσετε πατώντας το κουμπί που φαίνεται κυκλωμένο στην παρακάτω εικόνα Ενεργοποίησης ή
απενεργοποίησης κεφαλίδων και υποσελίδων (Alt+Y).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ   INTERNET EXPLORER 9
Υπάρχει περίπτωση ,πατώντας το κουμπί “ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ”, να μην σας
ανοίξει  νέο  παράθυρο όπου πρέπει  να  εμφανίζεται  η  Βεβαίωση,  λόγω πολιτικής  ασφαλείας  που
μπορεί να τηρείται στον τοπικό σας φυλλομετρητή-browser. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει:

1) ή να προσπαθήσετε να πατήσετε το κουμπί “ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ” ξανά
με πατημένο ταυτόχρονα το κουμπί του πληκτρολογίου “Ctrl”

2) ή να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά τον Mozilla Firefox



 Εκτύπωση   Βεβαίωσης     Οικονομικού έτους 2014

Η Βεβαίωση οικονομικού έτους 2014 έχει οριζόντιο προσανατολισμό.
Γι'αυτό το λόγο κατά την προεπισκόπηση της Εκτύπωσης, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα,
θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί “Landscape” (Firefox) ή  Α (οριζόντιος προσανατολισμός στον
ΙΕ9). Κατά τα άλλα, ισχύει ό,τι αναφέραμε παραπάνω.

(Firefox)



(Internet Explorer 9)


