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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Α. Οθόνη αιτημάτων Πιςτοποιητικϊν 

Μετά τθν ειςαγωγι ςασ ςτο ςφςτθμα (θ ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα καλφπτεται από άλλο εγχειρίδιο), 

μπορείτε να πατιςετε το κουμπί «Πιςτοποιθτικά» για να ειςζλκετε ςτθν οκόνθ πιςτοποιθτικϊν (Εικόνα 

1). 

 

Εικόνα 1 

τθν οκόνθ αυτι βλζπετε το ςφνολο των αιτθμάτων που ζχετε υποβάλει ςε όλα τα δικαςτικά 

καταςτιματα. Παρουςιάηεται θ θμερομθνία αιτιματοσ, το δικαςτικό κατάςτθμα ςτο οποίο ζχει 

υποβλθκεί το αίτθμα και θ κατάςταςι του (ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΕ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ κ.α.). 

τα κριτιρια αναηιτθςθσ μπορείτε να επιλζξετε το Δικαςτικό Κατάςτθμα υποβολισ του αιτιματοσ, τον 

τφπο του αιτιματοσ και τθν κατάςταςι του. Για να εμφανιςτοφν τα αιτιματα με βάςθ τα κριτιρια 

αναηιτθςθσ, κα πρζπει να πατιςετε το κουμπί «Ανάκτθςθ Δεδομζνων».  

Επιλζγοντασ ζνα αίτθμα (δθλαδι, πατϊντασ αριςτερό κλικ με το ποντίκι πάνω ςτθν γραμμι που 

εμφανίηονται τα ςτοιχεία του αιτιματοσ – θ γραμμι κα γίνει μπλε (Εικόνα 1)), και πατϊντασ το κουμπί 

«Προβολι αιτιματοσ» κα εμφανιςτοφν τα πλιρθ ςτοιχεία του (δείτε παρακάτω). 

ε περίπτωςθ που κατακζςατε ζνα αίτθμα και αμζςωσ αποφαςίςατε ότι ζχετε κάνει κάποιο λάκοσ, 

μπορείτε να το ακυρϊςετε. Θα πρζπει να επιλζξετε το αίτθμα (να γίνει μπλε) και να πατιςετε το 

κουμπί «Ακφρωςθ Αιτιματοσ». Διαβάςτε προςεκτικά το κείμενο που κα ςασ προβλθκεί και πατιςτε το 

ανάλογο πλικτρο. Δεν μπορείτε να ακυρϊςετε αίτθμα που ζχετε κατακζςει ςτο κατάςτθμα με 

αυτοπρόςωπθ παρουςία. 

Πατϊντασ το κουμπί «Κακαριςμόσ Κριτθρίων», αφαιροφνται τα κριτιρια αναηιτθςθσ που ζχετε 

επιλζξει. Θα πρζπει να πατιςετε πάλι το κουμπί «Ανάκτθςθ Δεδομζνων» για να εμφανιςτοφν όλα τα  

αιτιματά ςασ. 

Πατϊντασ «Excel Export», λαμβάνετε ζνα υπολογιςτικό φφλλο Excel με τα ςτοιχεία των αιτθμάτων που 

παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ ςασ εκείνθ τθ ςτιγμι. 
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B. Υποβολή Αιτήματοσ 

Πατϊντασ το κουμπί «Νζο Αίτθμα» ξεκινά θ υποβολι ενόσ νζου αιτιματοσ πιςτοποιθτικοφ. Η πρϊτθ 

οκόνθ που εμφανίηεται είναι αυτι τθσ εικόνασ 2: 

 

Εικόνα 2 

Αρχικά επιλζγετε το Δικαςτικό Κατάςτθμα που απευκφνετε το αίτθμα. τθν ςυνζχεια τον τφπο του 

αιτιματοσ (εφόςον δεν ζχει ςυμπλθρωκεί αυτόματα) και τζλοσ τον τφπο του Πιςτοποιθτικοφ που 

αιτιςτε (πεδίο Αίτθμα). ε κάκε επιλογι ςασ, μπορείτε αντί να επιλζγετε από τθν αναδυόμενθ λίςτα, 

να γράψετε τμιμα του ηθτοφμενου. Σα ςτοιχεία τθσ αναδυόμενθσ λίςτασ περιορίηονται να ταιριάηουν 

ςτο τμιμα τθσ περιγραφι ςασ. Δείτε τθν εικόνα 3 για ςχετικό παράδειγμα. 

 

Εικόνα 3 
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Όταν επιλζξετε όλα τα ηθτοφμενα, φωτίηεται το πράςινο κουμπί «υνζχεια ςτο αίτθμα» που πατϊντασ 

το, εμφανίηεται θ οκόνθ αιτιματοσ. 

ε περίπτωςθ που δεν ζχετε ορίςει e-mail (διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), κα δείτε το 

μινυμα τθσ εικόνασ 4. Σο μινυμα προειδοποιεί για τον μθ οριςμό του e-mail. Μπορείτε είτε να 

ακυρϊςετε το αίτθμά ςασ και να ςυμπλθρϊςετε το e-mail επικοινωνίασ ςτισ «Πλθροφορίεσ Χριςτθ», 

είτε να ςυνεχίςετε ςτο αίτθμά ςασ χωρίσ e-mail επικοινωνίασ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, δεν κα 

λαμβάνετε ειδοποιιςεισ για τθν πορεία του αιτιματόσ ςασ. 

 

Εικόνα 4 

Πατιςτε «υνζχεια» για να εμφανιςτεί θ οκόνθ αιτιματοσ (Εικόνα 5). 

Σε περίπτωςη που δεν βλζπετε όλη την παρακάτω εικόνα, είτε δεν βλζπετε τα κουμπιά 

καταχϊρηςησ του αιτήματοσ, χρηςιμοποιείςτε την μπάρα πλοήγηςησ/κφλιςησ (φαίνεται ςτην εικόνα 

5) για να εμφανίςετε και τα υπόλοιπα ςτοιχεία του αιτήματοσ. Δείτε την εικόνα 6. 

Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε ςτα κατάλλθλα πεδία, το ςτοιχεία του αιτιματοσ (εξαρτϊνται από τον 

τφπο του αιτιματοσ), να επιςυνάψετε τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (εξαρτϊνται από το 

αίτθμα) και τα ςχετικά παράβολα (εφόςον απαιτείται). ε περίπτωςθ που δικαιοφςτε ατελϊσ, κα 

πρζπει να επιλεγεί το ςχετικό πεδίο επιλογισ (Ατελϊσ) και να ςυμπλθρωκεί ο λόγοσ που δικαιοφςτε 

ατελϊσ. 

Η επιςφναψθ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων γίνεται πατϊντασ το κουμπί με το (+) (Εικόνα 5) και 

επιλζγοντασ το ςχετικό αρχείο τφπου pdf. Μόνο αρχεία τφπου pdf μποροφν να επιςυναφθοφν. 

Όταν ςυμπλθρϊςετε όλα τα απαραίτθτα για το αίτθμα πεδία, πατιςτε το πεδίο επιλογισ «Βεβαιϊνω 

τθν ακρίβεια των ςτοιχείων του αιτιματοσ». Σότε φωτίηεται το κουμπί «Κατάκεςθ αιτιματοσ» και 

πατϊντασ το αποκθκεφεται το αίτθμα και δρομολογείται ςτο δικαςτικό κατάςτθμα που επιλζξατε. ε 

περίπτωςθ λακϊν κατά τθν ςυμπλιρωςθ, εμφανίηεται αναδυόμενο, κόκκινου χρϊματοσ, παράκυρο με 

τθν περιγραφι των λακϊν. Αφοφ το κλείςετε, προβείτε ςτθν διόρκωςι τουσ και επαναλάβατε τθν 

κατάκεςθ του αιτιματοσ. 

Σο αίτθμα καταχωρείται και εμφανίηεται ςτθν λίςτα αιτθμάτων με κατάςταςθ «ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΕ».  
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Εικόνα 5 
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Εικόνα 6 

 

Εφόςον ζχετε ςυμπλθρϊςει e-mail επικοινωνίασ, λαμβάνεται μινυμα επιβεβαίωςθσ κατάκεςθσ. Όταν 

το αίτθμά ςασ επεξεργαςτεί από το δικαςτικό κατάςτθμα, κα λάβετε ανάλογο ενθμερωτικό μινυμα. 
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Γ. Λήψη Πιςτοποιητικοφ 

Όταν το αίτθμά ςασ ζχει απαντθκεί από το δικαςτικό κατάςτθμα και ζχει εκδοκεί το ηθτοφμενο 

πιςτοποιθτικό, εμφανίηεται ςτθν λίςτα των αιτθμάτων ςασ με κατάςταςθ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7 

Σότε, μπορείτε να αναςφρετε το αίτθμά ςασ επιλζγοντάσ το και πατϊντασ το κουμπί «Προβολι 

Αιτιματοσ». Για να επιλζξετε ζνα αίτθμα, πατάτε αριςτερό κλικ με το ποντίκι πάνω ςτθν γραμμι που 

εμφανίηονται τα ςτοιχεία του αιτιματοσ. Η γραμμι κα γίνει μπλε (Εικόνα 7). Εναλλακτικά, μπορείτε να 

πατιςετε διπλό αριςτερό κλικ και το αίτθμα κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ (Εικόνα 8). 

Για να κατεβάςετε το πιςτοποιθτικό, κα πρζπει να πατιςετε το ςχετικό κουμπί που φαίνετε ςτθν 

εικόνα 8.  
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Εικόνα 8 


