
 

  

Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Υπηρεσιών Δήμου 

Πειραιά 

      

      



 

Οδηγίες χρήσης 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υπηρεσιών 

Δήμου Πειραιά 
 
 Ο Δήμος Πειραιά παρέχει ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων προς τους 

Δημότες και τις Επιχειρήσεις. 

 

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Ο πολίτης μπαίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 

https://entrancepiraeus.open1.eu/client/1/welcome 

Επιλέγει όποια αίτηση επιθυμεί από τις διαθέσιμες κατηγορίες. 

 

1. Εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο με πληροφορίες (Δικαιολογητικά , Περιγραφή , 

Αίτηση) που αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία  

https://entrancepiraeus.open1.eu/client/1/welcome


 

 

Από το συγκεκριμένο παράθυρο μπορείτε είτε να κάνετε λήψη ενός δικαιολογητικού είτε 

ακόμα και να εκτυπώσετε όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να επισυνάψετε στην 

αίτηση σας. 

 

2. Για να μπορέσετε να κάνετε το αίτημα σας θα χρειαστεί να κάνετε ‘Σύνδεση μέσω 

TaxisNet’ όπου θα οδηγηθείτε στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) για να εισάγεται τους κωδικούς σας στο 

TaxisNet για να πιστοποιηθείτε έτσι ώστε να εισέλθετε στην Πλατφόρμα του 

Δήμου. 

Προσωρινά η ταυτοποίηση των πολιτών θα γίνεται με email κατά την ολοκλήρωση του 
αιτήματος τους θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν έναν κωδικό (otp) που θα σταλθεί στο 
email που έχουν δηλώσει.  

 



 

 



3. Η χρήση της πλατφόρμας προϋποθέτει την αποδοχή της εξουσιοδότησης από τον 

πολίτη επιλέγοντας το «Συνέχεια» και πατώντας στο πλήκτρο ‘Αποστολή’ : 

 
4. Στη συνέχεια ο πολίτης θα επιστρέψει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών , 

όπου θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων έτσι όπως αυτά δόθηκαν από 

την ΓΓΠΣΔΔ πατώντας στο πλήκτρο ‘Επιβεβαίωση’ 

 

 



5. Στη ‘Φόρμα Υποβολής’ όλων των απαιτούμενων για την συγκεκριμένη αίτηση 

στοιχείων ορισμένα πεδία είναι συμπληρωμένα από τα στοιχεία που αντλήθηκαν 

από τη ΓΓΠΣΔΔ :  

 

Το πεδίο του e-mail είναι απαραίτητο, καθώς θα σταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα 

επιτυχούς υποβολής της αίτησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Συμπληρώνετε τα πεδία και επισυνάπτετε τα αρχεία για την υποβολή των 

απαιτούμενων της κάθε αίτησης  

 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που είναι υποχρεωτικά (*) καθώς και να 

επισυνάψετε και όλα τα επισυναπτόμενα με τον (*).  

7. Για την επισύναψη εξωτερικού αρχείου στο κάθε δικαιολογητικό που ζητείται 

πατάτε το εικονίδιο ‘Επιλογή αρχείου…’ όπου μπορείτε να επισυνάψετε ένα 

έγγραφο από τον υπολογιστή σας ή από το κινητό σας. 

 

8. Με κλίκ στο Επόμενο θα εμφανιστεί η σελίδα επιβεβαίωσης των στοιχείων που 

εισήγαγε ο πολίτης, προκειμένου να έχει μια εικόνα των στοιχείων που έχει εισάγει. 



 

9. Με κλικ στο Επόμενο η αίτηση καταχωρίζεται στην πλατφόρμα και με την επιτυχή 

καταχώριση της εμφανίζει μήνυμα 

 

Ο πολίτης θα ενημερωθεί με email στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στη φόρμα 

εισαγωγής των στοιχείων για την επιτυχή υποβολή της αίτησης καθώς και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της αίτησης.  

Αν δεν λάβετε μήνυμα τότε επαναλάβετε τη διαδικασία . Αν το πρόβλημα εξακολουθεί 
να υπάρχει επικοινωνήστε με τον φορέα. 

 

 



Επισκόπηση υποβληθέντων αιτημάτων 

 

Με το που ο  πολίτης υποβάλλει επιτυχώς την αίτηση του , αυτόματα στην πλατφόρμα 

δημιουργείται λογαριασμός χρήση , ώστε να μπορεί να βλέπει την εξέλιξη των αιτημάτων 

που έχει υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας. 

Από τη στιγμή που έχετε κάνει είσοδο με τον κωδικό του TaxisNet , πάνω δεξιά , θα υπάρχει 

ο σύνδεσμος Οι υποθέσεις μου , που πατώντας τον , θα οδηγηθεί στη σελίδα που του 

δείχνει τις αιτήσεις που έχει υποβάλει μέχρι τώρα  

 

Από τη λίστα των υποθέσεων ο πολίτης μπορεί να κάνει κλικ επάνω σε μια υπόθεση και να 

εμφανιστεί σε αναδυόμενο παράθυρο μια σύνοψη της αίτησης (χρόνος υποβολής , αριθμός 

αιτήματος) και επιπλέον να κατεβάσει στον υπολογιστή του τα αρχεία που έχει υποβάλει 

με αυτήν. 

 

 

Όταν μια υπόθεση οριστικοποιείται από το Δήμο ή σε περίπτωση που υπάρχουν ελλιπή 

δικαιολογητικά τότε ο πολίτης θα λάβει ενημερωτικό μήνυμα στη διεύθυνση email που έχει 

δηλώσει κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Ανάλογα με το είδος του μηνύματος 

υπάρχει και το ανάλογο κείμενο ενδεικτικά :  



 

Σε περίπτωση που απαιτείται πληρωμή 

 

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η έγγραφο από το Δήμο. 


