
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

1o ΣΑΔΙΟ

1. Αρχικά κάνουμε ςφνδεςθ με τουσ κωδικοφσ μασ ςτο portal τθσ Ολομζλειασ.

Πθγαίνουμε Μητρώο  -> Διόρθωςη ςυμπλήρωςη προςωπικών ςτοιχείων

Μητρώου -> Νζα Αλλαγή τοιχείων Μητρώου. Ενθμερϊνουμε τα ςτοιχεία μασ

ςυμπλθρϊνοντασ και ζνα email ςτο οποίο κα ζρχεται ο κωδικόσ επαλικευςθσ τθσ

ψθφιακισ υπογραφισ που κα δοφμε παρακάτω. Αφοφ ενθμερϊςουμε τα ςτοιχεία

πατάμε Τποβολή.

*Αν τα ςτοιχεία είναι ήδη ςυμπληρωμζνα πάμε ςτο παρακάτω βήμα.

2. Πθγαίνουμε Ψηφιακζσ Τπογραφζσ -> Αίτηςη Χορήγηςησ Ψηφιακοφ

Πιςτοποιητικοφ. Ελζγχουμε ότι τα ςτοιχεία μασ είναι ςωςτά ενθμερωμζνα και

πατάμε Ζγκριςη – Τποβολή.

3. Κάνουμε ςφνδεςθ ςτο προςωπικό email που ζχουμε δθλϊςει προθγουμζνωσ, ςτο

οποίο ζρχεται mail για να ξεκινιςουμε τθ διαδικαςία και πατάμε ζναρξθ όπωσ

φαίνεται και ςτθν εικόνα.



4. Πατϊντασ ςτθν ζναρξθ μασ μεταφζρει ςτθ πλατφόρμα ζκδοςθσ τθσ ψθφιακισ

υπογραφισ και ςυνδεόμαςτε με κωδικοφσ taxisnet. Μόλισ  ςυνδεκοφμε, ελζγχουμε

ξανά τα ςτοιχεία μασ και τα ςυμπλθρϊνουμε – διορκϊνουμε. Αν είναι ιδθ

ςυμπλθρωμζνα πατάμε “Επόμενο”.

5. Στθ ςυνζχεια, κα μασ ηθτιςει να ςυμπλθρϊςουμε ζνα username και να επιλζξουμε

τθ μζκοδο OTP με τθν οποία κα λαμβάνουμε το μινυμα επαλικευςθσ.

-Συμπλθρϊνουμε το username και το ςθμειϊνουμε κακϊσ με αυτό κα ςυνδεόμαςτε

για να υπογράψουμε τα ζγγραφα μασ.

-Για τθ μζκοδο επαλικευςθσ OTP, όςοι δεν είναι εξοικειωμζνοι με ςκανάριςμα QR

code μζςω κινθτοφ, να επιλζξουν τθ δεφτερθ μζκοδο (-Μζςω ειδοποιήςεων email).



6. Στθ μζκοδο ταυτοποίθςθσ των ςτοιχείων επιλζγουμε το «Αρχή με αρμοδιότητα

βεβαίωςησ γνηςίου υπογραφήσ (Δικηγορικόσ φλλογοσ)».

7. Μόλισ ολοκλθρϊςετε το βήμα 6, κα λάβετε ςτο email ςασ ωσ ςυνθμμζνα αρχεία τθν

αίτθςθ και το ζντυπο όρων ςυνδρομθτι. Προςκομίηετε αυτοπροςϊπωσ ςτθ

γραμματεία του Συλλόγου υπογεγραμμζνα τθν αίτθςθ και μία φωτοτυπία τθσ

αςτυνομικισ ταυτότθτασ.

*1Δε θα χρειαςτεί να πάτε ςτα ΚΕΠ όπωσ αναφζρεται μζςα ςτη πλατφόρμα, το 

γνήςιο τησ υπογραφήσ ςτα ανωτζρω ζγγραφα θα γίνει από το φλλογο. 

*2Δεν προχωράτε ςτο δεφτερο ςτάδιο, αν πρώτα δε παραδώςετε τα ζγγραφα που 

αναφζρονται ςτο βήμα 7, ςτη γραμματεία του υλλόγου. 



2o ΣΑΔΙΟ 

1. Αφοφ πάρετε τθν ζγκριςθ από τθ γραμματεία του Συλλόγου, λαμβάνετε ζνα email

όπωσ φαίνεται ςτθ παρακάτω εικόνα.

2. Εφόςον ζχετε επιλζξει τθ μζκοδο λιψθσ ΟTP μζςω κινθτοφ, ςαρϊνεται το QR Code

που βρίςκεται ςτθ μζςθ του email για να γίνει ο ςυγχρονιςμόσ. Αφοφ ςαρωκεί

επιτυχϊσ, επιλζγεται «Αίτηςη και Όροι Ψ.Π.».

-Στθ περίπτωςθ που ζχετε επιλζξει τθ μζκοδο λιψθσ OTP μζςω email, κα λάβετε

email το οποίο περιζχει τον κωδικό μιασ χριςθσ.

3. Στθ ςυνζχεια ςυνδζεςτε με τουσ κωδικοφσ taxisnet και μεταβαίνετε ςτθ ςελίδα

δθμιουργίασ του προςωπικοφ κωδικοφ. Συμπλθρϊνετε το κωδικό που κζλετε να

χρθςιμοποιείται για να υπογράφετε ψθφιακά τα αρχεία ςασ, ςυμπλθρϊνετε το OTP

που ζχετε λάβει, τικάρετε το πεδίο «Αποδοχή των όρων» και τζλοσ επιλζγεται

«Ζκδοςη Ψηφιακοφ Πιςτοποιητικοφ».



4. Η διαδικάςια ζκδοςθσ τθσ ψθφιακισ υπογραφισ ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ και

λαμβάνετε ζνα email που περιζχει όλα τα ςτοιχεία κακϊσ και πλθροφόρίεσ ςχετικά

με τθ διαδικαςία αλλαγισ του κωδικοφ (αν μελλοντικά επιθυμείτε).

-Το τελευταίο email δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να το διαγράψετε.


