
 
Εφαρμογή Διάθεςησ Ψηφιακών Αντιγράφων Αποφάςεων  
και Πιςτοποιητικών Δικαςτηρίων (C/APP) 

 

 

 
     © 2021 Εφετείο Πειραιώσ

     

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή – και ανάλογα της ιδιότητάς σας – υπάρχουν τρεις 

τρόποι: 

Τρόπος 
Εισαγωγής 

Εικόνα Εισόδου Χρήση από 

Μέθοδος Α: 
Χρήση κωδικών 

TaxisNet 

 

 Πολίτες 

 Δικηγόροι 

 Δικαστές 

Μέθοδος Β: 

Χρήση Κωδικών 
Ολομέλειας 

Δικηγορικών 
Συλλόγων 

 

 Δικηγόροι 

Μέθοδος Γ: 
Χρήση κωδικών 

Δημόσιας 
Διοίκησης 

 

 Τπάλληλοι 

Δημόσιας 
Διοίκησης 
(Κ.Ε.Π.) 

 Δικαστές 
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Ανάλογα με την ιδιότητά σας, επιλέξτε τον τρόπο εισαγωγής στην εφαρμογή. 

Οποιονδήποτε τρόπο και να επιλέξετε, οι επιλογές που θα έχετε στην 

εφαρμογή, είναι οι ίδιες.  

Οι επιλογές της εφαρμογής εξαρτώνται από την ιδιότητά σας και όχι από 

τον τρόπο εισαγωγής σας στο σύστημα. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά κάθε τρόπος εισαγωγής στο σύστημα:  
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Α) Με κωδικούς TAXISNET (Εικ. 1, 2 και 3) 

 

 

(Εικόνα 1) 

Πατήστε το πράσινο κουμπί «Είσοδος» στην καρτέλα «Είσοδος με ΓΓΠ» (Εικόνα 

1). 

Θα μεταφερθείτε στον οθόνη εισαγωγής κωδικών του TaxisNet (Εικόνα 2).  

 

 

(Εικόνα 2) 
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Δώστε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisNet και πατήστε το πλήκτρο 

¨ύνδεση».  

Θα μεταφερθείτε στην παρακάτω οθόνη. 

 

(Εικόνα 3) 

 

Πατήστε το πλήκτρο «Αποστολή» και θα εισέλθετε στην εφαρμογή. 

Εάν είστε Δικηγόρος θα μεταφερθείτε στις επιλογές δικηγόρων, εάν είστε Πολίτης 

στις επιλογές πολιτών και εάν είστε Δικαστής στις επιλογές δικαστών. 

Εάν είστε Δικηγόρος είτε Δικαστής μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ σας σε προφίλ 

Πολίτη και να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές για αιτήματα που σας αφορούν 

προσωπικά.  
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Β) Με κωδικούς Ο.Δ.Σ. (Εικ. 4 και 5) 

 

(Εικόνα 4) 

Πατήστε το πράσινο κουμπί «Είσοδος» στην καρτέλα «Είσοδος Δικηγόρων (ΟΔ)» 

(Εικόνα 4). 

Θα μεταφερθείτε στον οθόνη εισαγωγής κωδικών της Ολομέλειας Δ.. (Εικόνα 5).  

 

(Εικόνα 5) 
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Αφού εισάγετε τους κωδικούς σας, πατήστε το πλήκτρο ¨Είσοδος». 

Εμφανίζεται το ενημερωτικό μήνυμα της εικόνας 6.  

Επιλέξτε «υνέχεια στην εφαρμογή»  

 

(Εικόνα 6) 

 

την επόμενη οθόνη, επιλέγοντας «Πληροφορίες Φρήστη», μπορείτε να δείτε τα 

στοιχεία σας, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο ΟΔΔΤ-ΠΠ (Εικ. 7) 
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(Εικόνα 7) 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: την ενότητα «e-Mail Αποστολής Ειδοποιήσεων» (Εικ. 7) μπορείτε 

να συμπληρώσετε το email σας σε περίπτωση που διαφέρει  από το αντίστοιχο 

στην ενότητα «Πληροφορίες Φρήστη».  

Διευκρινίζουμε ότι οι ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων 

σχετικά με την πορεία των αιτημάτων σας και σε καμία περίπτωση για την 

αποστολή των ψηφιακών αρχείων. 
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Γ) Με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης 

 

Εικόνα 8 

Πατήςτε το πλήκτρο «Είςοδοσ» ςτην καρτζλα ειςαγωγήσ «Κωδ. Δημόςιασ Διοίκηςησ». 

Θα μεταφερθείτε ςτην καρτζλα ειςαγωγήσ κωδικών Δημόςιασ Διοίκηςησ (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9 
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Αφού συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης, 

πατήστε το κουμπί «ύνδεση». 

Θα μεταφερθείτε στην καρτέλα της εικόνας 10. 

 

Εικόνα 10 

Πατήστε «Αποστολή». 

ε περίπτωση που είστε Δικαστής, θα μεταφερθείτε στις επιλογές Δικαστή. 

ε περίπτωση που είστε χρήστης Κ.Ε.Π. θα εισαχθείτε στο σύστημα με τις 

ανάλογες επιλογές. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  

a. Εάν είστε χρήστης Κ.Ε.Π. και απασχολείστε ενεργά σε περισσότερα του ενός 

ΚΕΠ του δήμου σας, η εφαρμογή θα εμφανίζει λίστα επιλογής, για να 

επιλέξετε σε ποιο κατάστημα ΚΕΠ θέλετε να εισέλθετε (Εικόνα 11). 

b. Η λίστα των ενεργών χρηστών ανά Κ.Ε.Π., ανανεώνεται στο πρώτο λεπτό 

κάθε μία ώρας. (π.χ 09:01, 10:01, …, 14:01, …)  
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Εικόνα 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστήρια: 

Για την σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, ευχαριστούμε θερμά το τμήμα 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ του ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΩ.  


