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1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ-ΕΦΕΤΕΙΟ 

 

 

Βήμα 1: Για την είσοδο σας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία των Πιστοποιητικών επιλέγουμε 

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» από το κεντρικό μενού 

του ιστότοπου https://www.solon.gov.gr/ και 

στη συνέχεια επιλέγουμε «Αιτήσεις/ 

Πιστοποιητικά» από το υπο-μενού που ανοίγει, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη ή προς 

διευκόλυνση μας στην κεντρική σελίδα στο κάτω 

μέρος επιλέγουμε «Αιτήσεις/Πιστοποιητικά». 

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στο 

Πρωτοδικείο της περιφέρειας κατοικίας ή έδρας 

εταιρίας. 

 

 
Βήμα 2: Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να 

αναζητήσουμε τις «οδηγίες Υποβολής» για τον 

τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης. 

 

https://www.solon.gov.gr/
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Για είσοδο στην υπηρεσία κάνουμε «κλικ» στο 

κουμπί «Είσοδος με διαπιστευτήρια Taxisnet». 

 

 
   Βήμα 3: Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται    

   κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Είσοδος» 

 

   Βήμα 4: Εισάγουμε στοιχεία «Χρήστη» και   

   «Κωδικό» και κάνουμε «κλικ» στο κουμπί    

   «Σύνδεση» 
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Βήμα 5: Στην επόμενη οθόνη βεβαιωνόμαστε ότι 

είναι επιλεγμένη η «Έγκριση» και κάνουμε «κλικ» 

στο κουμπί «Αποστολή». 

 

 
 

Βήμα 6: Στην επόμενη οθόνη διαβάζουμε το μήνυμα 

σχετικά με την περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας για 

λογαριασμό άλλου προσώπου και μπορούμε να 

προχωρήσουμε κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Συνέχεια». 
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Βήμα 7: Για δημιουργία αίτησης έκδοσης 

πιστοποιητικού από Πρωτοδικείο ή Εφετείο κάνουμε 

«κλικ» στην επιλογή «Πρωτοδικείο-Εφετείο». Από 

αυτή την οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και 

έξοδο από την υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης 

κάνοντας κλικ στο «Έξοδος», οπότε καταλήγουμε 

στην ένθετη οθόνη. 

 
 

Βήμα 8: Στην επόμενη οθόνη, διαβάζουμε το μήνυμα 

και εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται για 

λογαριασμό άλλου προσώπου, η επιλογή «Συνέχεια» 

αποτελεί και δήλωση ότι έχουμε λάβει τη 

συγκατάθεση του άλλου προσώπου για υποβολή των 

στοιχείων. Για την υποβολή της αίτησης προχωράμε 

κάνοντας κλικ στην επιλογή «Συνέχεια». 

 

 
 

Βήμα 9: Στην επόμενη οθόνη, επιλέγουμε 

«Δικαστικό Κατάστημα» και «Τύπο Πιστοποιητικού». 

Σημείωση: Οι επιλογές θα εμπλουτίζονται με την 

προσθήκη νέων Δικαστικών Καταστημάτων και Τύπων 

Πιστοποιητικών 
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Βήμα 10: Έχοντας επιλέξει Δικαστικό Κατάστημα και 

Τύπο Πιστοποιητικού κάνουμε «κλικ» στο «Επόμενο: 

Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης». Αν θέλουμε να 

ακυρώσουμε την διαδικασία κάνουμε «κλικ» στην 

«Ακύρωση», οπότε καταλήγουμε στην αρχική οθόνη 

της αίτησης όπως δείχνει το βέλος (γαλάζιο). 
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Βήμα 11α: Τα στοιχεία του αιτούντα στην περιοχή 1 

της οθόνης ενημερώνονται αυτόματα με τα στοιχεία 

που έρχονται από το taxisnet μέσω της διαδικασίας 

εισόδου στο σύστημα. Αν η αίτηση αφορά τρίτο 

πρόσωπο καταχωρούμε τα στοιχεία του στην περιοχή 

2 της φόρμας. Στην περιοχή 3 συμπληρώνουμε τα 

στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα. 

 

 
 

 

Βήμα 11β: Αν η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται 

από Δικηγόρο, τότε τα στοιχεία του θα πρέπει να 

καταχωρηθούν στην περιοχή 4 της παραπάνω φόρμας. 

Ο Δικηγόρος πρώτα επιλέγει το Δικηγορικό Σύλλογο 

που ανήκει από πτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια 

εισάγει τον Α.Μ. ως 6-ψήφιο αριθμό. Για παλιούς 

αριθμούς μητρώου που έχουν λιγότερα από 6 ψηφία 

συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδέν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. 

Στην συνέχεια ο Δικηγόρος κάνει κλικ στο κουμπί 

αναζήτησης και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά 

συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπώνυμο 

Δικηγόρου» 

Βήμα 12: Εξειδικευμένες οδηγίες ανά τύπο 

πιστοποιητικού εμφανίζονται στην περιοχή 5. Το 

περιεχόμενο αυτής της περιοχής διαφοροποιείται 

ανάλογα με το πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που 

είναι απαραίτητο στην αίτηση να περιλαμβάνονται 

ως συνημμένα κάποια δικαιολογητικά, όπως 

παράβολο, αυτά αναφέρονται σε αυτή την περιοχή 
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των οδηγιών. 

 
 

 

Βήμα 13: Ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού, 

ενδέχεται να χρειάζεται η συμπλήρωση επιπλέον 

στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται στην 

περιοχή 6 της φόρμας της αίτησης. Για τη 

συμπλήρωση αυτών των στοιχείων οδηγίες υπάρχουν 

στην περιοχή 6 της φόρμας. O αιτών έχει τη 

δυνατότητα να καταχωρήσει και σχόλια σχετικά με 

την αίτηση του. Η καταχώρηση των σχολίων γίνεται 

στην περιοχή 7 της φόρμας αίτησης 
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Βήμα 14: Ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού, 

ενδέχεται να πρέπει να υποβληθούν ως συνημμένα 

συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Η επισύναψη αυτών 

των δικαιολογητικών στην αίτηση, γίνεται στην 

περιοχή 8 της φόρμας υποβολής. Το ποια 

δικαιολογητικά απαιτούνται αναφέρεται στην 

περιοχή 5 της φόρμας υποβολής αίτησης. Στη 

συνέχεια ο αιτών μπορεί να προχωρήσει στην 

ολοκλήρωση της αίτησης κάνοντας «κλικ» στο 

«Επόμενο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης». 

Καθαρισμός των στοιχείων της αίτησης γίνεται 

κάνοντας «κλικ» στο «Καθαρισμός Αίτησης». 

 

 
 

 

Βήμα 15: Έχοντας κάνει «κλικ» στο «Επόμενο: 

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης» στο προηγούμενο βήμα 

ο αιτών μεταβαίνει στην παρακάτω οθόνη, η οποία 

παρουσιάζει μια επισκόπηση της αίτησης. Από αυτή 

την οθόνη μπορεί να υποβάλει την αίτηση κάνοντας 

«κλικ» στο «Υποβολή Αίτησης». Επίσης, σε αυτό το 

στάδιο ο αιτών μπορεί να επιστρέψει στο 

προηγούμενο βήμα κάνοντας «κλικ» στο 

«Προηγούμενο» ή να ακυρώσει την αίτηση κάνοντας 

«κλικ» στο «Ακύρωση». 

 

Βήμα 16: Έχοντας επιλέξει «Υποβολή Αίτησης» στο 

προηγούμενο βήμα ολοκληρώνουμε την υποβολή της 

αίτησης και εμφανίζεται μήνυμα που μας ενημερώνει 

ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της 

αίτησης. Κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «Επιστροφή 

στην αρχική σελίδα», επιστρέφουμε στην ένθετη 

οθόνη, από την οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε 

την πορεία της αίτησης. 
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2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 

Βήμα 1: Η πρώτη φόρμα που εμφανίζεται μετά την 

είσοδό μας στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής 

αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών (βήματα 1-6 της 

προηγούμενης ενότητας), είναι η παρακάτω. Μέσω 

αυτής της φόρμας μπορούμε να ενημερωθούμε για την 

πορεία αιτήσεων που έχουμε καταθέσει στο σύστημα 

με χρήση των στοιχείων taxisnet με τα οποία 

εισήλθαμε στην εφαρμογή. 

 

Βήμα 2: Για την αναζήτηση υπάρχουν κριτήρια τα 

οποία ορίζονται στην περιοχή 1 της παρακάτω 

οθόνης. 

Σχετικά με την εισαγωγή κριτηρίων: Όσο 

περισσότερα κριτήρια εισάγουμε, τόσο περιορίζουμε 

τη λίστα. 

 

 
 

Στο παράδειγμα που παρατίθεται έχει επιλεγεί το 

Δικαστικό Κατάστημα στο οποίο κατατέθηκε η 

αίτηση, καθώς και ο τύπος πιστοποιητικού. Επίσης 

έχει καθοριστεί και το διάστημα υποβολής της 

αίτησης. Κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «Αναζήτηση», 

λαμβάνουμε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην 

περιοχή 2 της φόρμας αποτελεσμάτων. Ωστόσο είναι 

εφικτό να κάνουμε αναζήτηση χωρίς να εισάγουμε 

τιμή σε κανένα κριτήριο, οπότε σε αυτή την 



Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής 

Αιτήσεων Έκδοσης & παραλαβής Πιστοποιητικών 
 

11 

Υπουργείο Δικαιοσύνης – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ 

περίπτωση στα αποτελέσματα εμφανίζονται όλες οι 

αιτήσεις που έχουμε υποβάλει με τα στοιχεία 

taxisnet με τα οποία εισήλθαμε στο σύστημα. 

Δηλαδή, στα αποτελέσματα αυτά θα περιλαμβάνονται 

οι αιτήσεις ανεξαρτήτως Δικαστικού Καταστήματος, 

Τύπου Πιστοποιητικού, Κατάσταση Αίτησης, 

Ημερομηνίας Υποβολής. 

Σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων: Η 

κατάσταση των αιτήσεων φαίνεται στην πρώτη στήλη 

των αποτελεσμάτων όπως επισημαίνεται στην 

παραπάνω οθόνη. Η κατάσταση θα έχει κάποια από 

τις εξής τιμές: ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ, ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, 

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
 

 

Όταν ο ενδιαφερόμενος σε μια αίτηση έκδοσης 

ενός πιστοποιητικού βλέπει κατάσταση ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ, 

αυτό σημαίνει ότι το Δικαστικό Κατάστημα στο 

οποίο υπέβαλε την αίτηση δεν είναι αρμόδιο για 

την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού. 

Όταν ο ενδιαφερόμενος βλέπει κατάσταση 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, στη διπλανή στήλη 

«Παρατηρήσεις» μπορεί να δει ποια δικαιολογητικά 

απαιτούνται, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με 

το Δικαστικό Κατάστημα. Επισημαίνεται ότι είναι 

εφικτή η αποστολή των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται και με e-mail. Στο τέλος των Οδηγιών 

Χρήσης υπάρχει λίστα με στοιχεία επικοινωνίας των 

τμημάτων Πιστοποιητικών των Δικαστικών 

Καταστημάτων. 

Όταν ο ενδιαφερόμενος βλέπει κατάσταση 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ, αυτό σημαίνει ότι το πιστοποιητικό 

έχει εκδοθεί και μπορεί να το παραλάβει είτε 

ηλεκτρονικά κάνοντας "κλικ" στο σύνδεσμο "Λήψη" 

στη στήλη έγγραφο, όπως απεικονίζεται παρακάτω. 

Αν η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εμφανίζεται 

σε κατάσταση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ» αλλά δεν υπάρχει 

σύνδεσμος «Λήψη» για ηλεκτρονική παραλαβή, τότε ο 
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Αιτών πρέπει να μεταβεί στο Δικαστικό Κατάστημα 

για Παραλαβή, καθώς η έκδοση του Πιστοποιητικού 

πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη λειτουργίας 

της Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού. 
 

 
 

 

 

 

 

3.1  ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε το 

Πιστοποιητικό στον Υπολογιστή σας όταν δείτε την 

ένδειξη στην αίτηση που έχετε υποβάλλει ότι 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ πρέπει πρώτον να πατήσετε «λήψη» και 

έπειτα να κατεβάσετε το έγγραφο, έχοντας 

εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader στον 

υπολογιστή ή στο κινητό.  
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Είναι απαραίτητο η λήψη - άνοιγμα των αρχείων 

των πιστοποιητικών που ανεβαίνουν στην 

εξωστρέφεια να γίνεται με το Adobe Acrobat Reader 

γιατί με άλλες εφαρμογές αν επιχειρήσετε να το 

ανοίξετε, είναι πολύ πιθανό να μην φαίνεται η 

ψηφιακή υπογραφή. 

 

 

3.2  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
 

 

Για την σωστή παραλαβή - "ΛΗΨΗ" του 

πιστοποιητικού, ενδείκνυται η χρήση της εφαρμογής 

της εξωστρέφειας να γίνεται από συγκεκριμένους 

browser (FIREFOX - CHROME - INTERNET EXPLORER) 

για να μην υπάρχουν προβλήματα με την εμφάνιση 

της Ηλεκτρονικής Υπογραφής. 
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4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

 

Βήμα 1: Για είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

επιλέγουμε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» από το 

κεντρικό μενού του ιστότοπου 

https://www.solon.gov.gr/  και στη συνέχεια 

επιλέγουμε «Αιτήσεις / Πιστοποιητικά» από το 

υπομενού που ανοίγει, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

οθόνη ή προς διευκόλυνση μας στην κεντρική σελίδα 

στο κάτω μέρος επιλέγουμε 

«Αιτήσεις/Πιστοποιητικά». 

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στο 

Ειρηνοδικείο της περιφέρειας κατοικίας ή έδρας 

εταιρίας. 

 

 

 
 

Βήμα 2: Στην οθόνη που εμφανίζεται κάνουμε «κλικ» 

στο κουμπί «Είσοδος με διαπιστευτήρια Taxisnet». 

https://www.solon.gov.gr/
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Βήμα 3: Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται 

κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Είσοδος». 

 

 
 

Βήμα 4: Εισάγουμε στοιχεία «Χρήστη» και «Κωδικό» 

και κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Σύνδεση». 
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Βήμα 5: Στην επόμενη οθόνη βεβαιωνόμαστε ότι 

είναι επιλεγμένη η «Έγκριση» και κάνουμε «κλικ» 

στο κουμπί «Αποστολή». 

 

 

 
Βήμα 6: Στην επόμενη οθόνη διαβάζουμε το μήνυμα 

σχετικά με την περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας για 

λογαριασμό άλλου προσώπου και μπορούμε να 

προχωρήσουμε κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Συνέχεια». 
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Βήμα 7: Για δημιουργία αίτησης έκδοσης 

πιστοποιητικού από Πρωτοδικείο ή Εφετείο κάνουμε 

«κλικ» στην επιλογή «Ειρηνοδικείο». Από αυτή την 

οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και έξοδο από 

την υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης κάνοντας κλικ 

στο «Έξοδος», οπότε καταλήγουμε στην ένθετη 

οθόνη. 

 

 
 

Βήμα 8: Στην επόμενη οθόνη, επιλέγουμε κατάστημα 

Ειρηνοδικείου καθώς και Τύπο Πιστοποιητικού και 

συνεχίζουμε την διαδικασία. 

 

 
 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα επιμέρους βήματα 

για υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού (α) 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ, β) ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, γ) ΑΝΑΚΟΠΩΝ, 

δ) ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ε) ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. 
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4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Βήμα 1: Σε συνέχεια του βήματος 8 από την 

προηγούμενη ενότητα (ενότητα 4)και αφού έχουμε 

επιλέξει Ειρηνοδικείο και Τύπο Πιστοποιητικού 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

οθόνη, κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: 

Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης». 

 

 

 
 

Βήμα 2: 

Στην Περιοχή 1 καταχωρούνται αυτόματα τα στοιχεία 

του Αιτούντα όπως αυτά έχουν προκύψει από το 

taxinet μέσω της εισόδου στο σύστημα. Ωστόσο, 

στην Περιοχή 2 ο αιτών θα πρέπει υποχρεωτικά να 
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συμπληρώσει τον Αριθμό και Έτος Κληρονομητηρίου 

στο πεδίο των σχολίων. 

Στην Περιοχή 2 ο Αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει 

τα στοιχεία τρίτου προσώπου αν η κατάθεση της 

αίτησης γίνεται για λογαριασμό του. 

Στην Περιοχή 3 ο Αιτών συμπληρώνει τα Στοιχεία 

Επικοινωνίας, από τα οποία το Τηλέφωνο είναι 

υποχρεωτικό. 

Η Περιοχή 4 συμπληρώνεται αν ο Αιτών είναι 

Δικηγόρος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο 

Δικηγόρος πρώτα επιλέγει το Δικηγορικό Σύλλογο 

που ανήκει από πτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια 

εισάγει τον Α.Μ. ως 6- ψήφιο αριθμό. Για παλιούς 

αριθμούς μητρώου που έχουν λιγότερα από 6 ψηφία 

συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδέν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. 

Στην συνέχεια ο Δικηγόρος κάνει κλικ στο κουμπί 

αναζήτησης και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά 

συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπώνυμο 

Δικηγόρου». 

Στην ίδια οθόνη ο Αιτών μετακινείται πιο κάτω 

όπου υπάρχουν οι παρακάτω περιοχές στοιχείων που 

πρέπει να συμπληρωθούν, όπως απεικονίζεται στο 

παρακάτω: 

 
Περιοχή 5: Σε αυτή την περιοχή καταχωρούνται τα 

προσωπικά στοιχεία του Διαθέτη/Αποβιώσαντα με 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Το Όνομα, το Επώνυμο και ο Τόπος 
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Κατοικίας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 

Περιοχή 6: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

συμπληρώνει τα στοιχεία θανάτου, από τα οποία η 

ημερομηνία θανάτου είναι υποχρεωτική. 

Περιοχή 7: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

επισυνάπτει ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τη 

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου - το συνημμένο δεν 

πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το 10ΜΒ. 

Έχοντας ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των 

παραπάνω στοιχείων, ο Αιτών κάνει «κλικ» στο 

κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης». 

 

 
Βήμα 3: Έχοντας κάνει «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: 

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης» εμφανίζεται οθόνη 

για ανάγνωση των στοιχείων της αίτησης. Από αυτή 

την οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την 

υποβολή κάνοντας κλικ στο «Επόμενο: Υποβολή 

Αίτησης». Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να 

επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη για 

επεξεργασία των στοιχείων που έχουμε καταχωρήσει. 

Αυτό γίνεται κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Προηγούμενο: Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης». Αν 

επιθυμούμε να ακυρώσουμε την αίτηση κάνουμε 

«κλικ» στο κουμπί «Ακύρωση». 
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4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  

 

Βήμα 1: Σε συνέχεια του βήματος 8 από την 

προηγούμενη ενότητα (ενότητα 4) και αφού έχουμε 

επιλέξει Ειρηνοδικείο και Τύπο Πιστοποιητικού 

ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη, 

κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: Καταχώρηση 

Στοιχείων Αίτησης». 

 

 
Βήμα 2:  

Στην Περιοχή 1 καταχωρούνται αυτόματα τα στοιχεία 

του Αιτούντα όπως αυτά έχουν προκύψει από το 

taxinet μέσω της εισόδου στο σύστημα. Ωστόσο, 

στην Περιοχή 2 ο αιτών θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συμπληρώσει τον Αριθμό και Έτος Κληρονομητηρίου 

στο πεδίο των σχολίων. 

Στην Περιοχή 2 ο Αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει 

τα στοιχεία τρίτου προσώπου αν η κατάθεση της 

αίτησης γίνεται για λογαριασμό του. 

Στην Περιοχή 3 ο Αιτών συμπληρώνει τα Στοιχεία 

Επικοινωνίας, από τα οποία το Τηλέφωνο είναι 

υποχρεωτικό. 

Η Περιοχή 4 συμπληρώνεται αν ο Αιτών είναι 

Δικηγόρος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο 

Δικηγόρος πρώτα επιλέγει το Δικηγορικό Σύλλογο 

που ανήκει από πτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια 

εισάγει τον Α.Μ. ως 6- ψήφιο αριθμό. Για παλιούς 

αριθμούς μητρώου που έχουν λιγότερα από 6 ψηφία 

συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδέν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. 

Στην συνέχεια ο Δικηγόρος κάνει κλικ στο κουμπί 

αναζήτησης και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά 
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συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπώνυμο 

Δικηγόρου». 

 

 
 

Στην ίδια οθόνη ο Αϊτών μετακινείται πιο κάτω 

όπου υπάρχουν οι παρακάτω περιοχές στοιχείων που 

πρέπει να συμπληρωθούν, όπως απεικονίζεται στο 

παρακάτω: 

 
Περιοχή 5: Σε αυτή την περιοχή καταχωρούνται τα 

στοιχεία της απόφασης τα οποία θα χρειαστούν για 

την επεξεργασία της αίτησης έκδοσης 

πιστοποιητικού Ενδίκων Μέσων. Είναι υποχρεωτικό 

να συμπληρωθεί η Διαδικασία και το Αντικείμενο. 

Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει αναζήτηση Ενδίκων 
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Μέσων για όλες τις αποφάσεις που αφορούν στον 

αιτούντα καθώς και στη διαδικασία, αντικείμενο τα 

οποία έχουν συμπληρωθεί. Αν ο αιτών συμπληρώσει 

και Αριθμό Απόφασης καθώς και 'Ετος Απόφασης, 

τότε η αναζήτηση για ένδικα μέσα θα γίνει μόνο 

για τη συγκεκριμένη απόφαση. 

Περιοχή 6: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

επισυνάπτει ηλεκτρονικά σε μορφή pdf το/τα 

Αποδεικτικά Επίδοσης Απόφασης/σεων - το κάθε 

συνημμένο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το 

10ΜΒ. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των 

παραπάνω στοιχείων, ο Αιτών κάνει «κλικ» στο 

κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης». 

 

 
Βήμα 3: Έχοντας κάνει «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: 

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης» εμφανίζεται οθόνη 

για ανάγνωση των στοιχείων της αίτησης. Από αυτή 

την οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την 

υποβολή κάνοντας κλικ στο «Επόμενο: Υποβολή 

Αίτησης». Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να 

επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη για 

επεξεργασία των στοιχείων που έχουμε καταχωρήσει. 

Αυτό γίνεται κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Προηγούμενο: Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης...», 

Αν επιθυμούμε να ακυρώσουμε την αίτηση κάνουμε 

«κλικ» στο κουμπί «Ακύρωση». 
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4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΠΩΝ  

 

 

Βήμα 1: Σε συνέχεια του βήματος 8 από την 

προηγούμενη ενότητα (ενότητα 4) και αφού έχουμε 

επιλέξει Ειρηνοδικείο και Τύπο Πιστοποιητικού 

ΑΝΑΚΟΠΩΝ, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη, 

κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: Καταχώρηση 

Στοιχείων Αίτησης». 

 

 
Βήμα 2: 

Στην Περιοχή 1 καταχωρούνται αυτόματα τα στοιχεία 

του Αιτούντα όπως αυτά έχουν προκύψει από το 

taxinet μέσω της εισόδου στο σύστημα. 

Στην Περιοχή 2 ο Αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει 

τα στοιχεία τρίτου προσώπου αν η κατάθεση της 

αίτησης γίνεται για λογαριασμό του. 

Στην Περιοχή 3 ο Αιτών συμπληρώνει τα Στοιχεία 

Επικοινωνίας, από τα οποία το Τηλέφωνο είναι 

υποχρεωτικό. 

Η Περιοχή 4 συμπληρώνεται αν ο Αϊτών είναι 

Δικηγόρος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο 

Δικηγόρος πρώτα επιλέγει το Δικηγορικό Σύλλογο 

που ανήκει από πτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια 

εισάγει τον Α.Μ. ως 6- ψήφιο αριθμό. Για παλιούς 

αριθμούς μητρώου που έχουν λιγότερα από 6 ψηφία 

συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδέν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. 

Στην συνέχεια ο Δικηγόρος κάνει κλικ στο κουμπί 

αναζήτησης και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά 

συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπώνυμο 

Δικηγόρου». 
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Στην ίδια οθόνη ο Αιτών μετακινείται πιο κάτω 

όπου υπάρχουν οι παρακάτω περιοχές στοιχείων που 

πρέπει να συμπληρωθούν, όπως απεικονίζεται στο 

παρακάτω: 

Περιοχή 5: Σε αυτή την περιοχή καταχωρούνται τα 

στοιχεία της απόφασης τα οποία θα χρειαστούν για 

την επεξεργασία της αίτησης έκδοσης 

πιστοποιητικού Ανακοπών. Είναι υποχρεωτικό να 

συμπληρωθεί η Διαδικασία και το Αντικείμενο. Σε 

αυτή την περίπτωση θα γίνει αναζήτηση για 

Ανακοπές σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στον 

αιτούντα καθώς και στη διαδικασία, αντικείμενο τα 

οποία έχουν συμπληρωθεί. Αν ο αιτών συμπληρώσει 

και Αριθμό Απόφασης καθώς και Έτος Απόφασης, τότε 

η αναζήτηση για Ανακοπή θα γίνει μόνο για τη 

συγκεκριμένη απόφαση. 

Περιοχή 6: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

επισυνάπτει ηλεκτρονικά σε μορφή pdf 

1. Την Απόφαση/σεις για τις οποίες θα αφορά το 

πιστοποιητικό των Ανακοπών 

2. To/τα Αποδεικτικά Επίδοσης Απόφασης/σεων - το 

κάθε συνημμένο δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος 

το 10ΜΒ. 
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Έχοντας ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των 

παραπάνω στοιχείων, ο Αιτών κάνει «κλικ» στο 

κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης». 

 

Βήμα 3: Έχοντας κάνει «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: 

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης» εμφανίζεται οθόνη 

για ανάγνωση των στοιχείων της αίτησης. Από αυτή 

την οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την 

υποβολή κάνοντας κλικ στο «Επόμενο: Υποβολή 

Αίτησης». Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να 

επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη για 

επεξεργασία των στοιχείων που έχουμε καταχωρήσει. 

Αυτό γίνεται κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Προηγούμενο: Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης.». Αν 

επιθυμούμε να ακυρώσουμε την αίτηση κάνουμε 

«κλικ» στο κουμπί «Ακύρωση». 
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4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΗΚΩΝ   

 

Βήμα 1: Σε συνέχεια του βήματος 8 από την 

προηγούμενη ενότητα (ενότητα 4) και αφού έχουμε 

επιλέξει Ειρηνοδικείο και Τύπο Πιστοποιητικού 

ΔΙΑΘΗΚΩΝ, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη, 

κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: Καταχώρηση 

Στοιχείων Αίτησης». 

 

 
Βήμα 2:  

Στην Περιοχή 1 καταχωρούνται αυτόματα τα στοιχεία 

του Αιτούντα όπως αυτά έχουν προκύψει από το 

taxinet μέσω της εισόδου στο σύστημα. Ωστόσο, 

στην Περιοχή 2 ο αιτών θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συμπληρώσει τον Αριθμό και Έτος Κληρονομητηρίου 

στο πεδίο των σχολίων. 

Στην Περιοχή 2 ο Αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει 

τα στοιχεία τρίτου προσώπου αν η κατάθεση της 

αίτησης γίνεται για λογαριασμό του. 

Στην Περιοχή 3 ο Αιτών συμπληρώνει τα Στοιχεία 

Επικοινωνίας, από τα οποία το Τηλέφωνο είναι 

υποχρεωτικό. 

Η Περιοχή 4 συμπληρώνεται αν ο Αιτών είναι 

Δικηγόρος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο 

Δικηγόρος πρώτα επιλέγει το Δικηγορικό Σύλλογο 

που ανήκει από πτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια 

εισάγει τον Α.Μ. ως 6- ψήφιο αριθμό. Για παλιούς 

αριθμούς μητρώου που έχουν λιγότερα από 6 ψηφία 

συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδέν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. 
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Στην συνέχεια ο Δικηγόρος κάνει κλικ στο κουμπί 

αναζήτησης και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά 

συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπώνυμο 

Δικηγόρου». 

 

 
 

Στην ίδια οθόνη ο Αϊτών μετακινείται πιο κάτω 

όπου υπάρχουν οι παρακάτω περιοχές στοιχείων που 

πρέπει να συμπληρωθούν, όπως απεικονίζεται 

παρακάτω: 

 

 
 

Περιοχή 5: Σε αυτή την περιοχή καταχωρούνται τα 

προσωπικά στοιχεία του Διαθέτη/Αποβιώσαντα με 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Το Όνομα, το Επώνυμο και ο Τόπος 

Κατοικίας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 
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Περιοχή 6: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

συμπληρώνει τα στοιχεία θανάτου, από τα οποία η 

ημερομηνία θανάτου είναι υποχρεωτική. 

Περιοχή 7: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

επισυνάπτει ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τη 

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου - το συνημμένο δεν 

πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το 10ΜΒ. 

Έχοντας ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των 

παραπάνω στοιχείων, ο Αιτών κάνει «κλικ» στο 

κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης». 

 

 
Βήμα 3: Έχοντας κάνει «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: 

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης» εμφανίζεται οθόνη 

για ανάγνωση των στοιχείων της αίτησης. Από αυτή 

την οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την 

υποβολή κάνοντας κλικ στο «Επόμενο: Υποβολή 

Αίτησης». Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να 

επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη για 

επεξεργασία των στοιχείων που έχουμε καταχωρήσει. 

Αυτό γίνεται κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Προηγούμενο: Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης». Αν 

επιθυμούμε να ακυρώσουμε την αίτηση κάνουμε 

«κλικ» στο κουμπί «Ακύρωση». 

 

 

4.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 

Βήμα 1: Σε συνέχεια του βήματος 8 από την 

προηγούμενη ενότητα (ενότητα 4) και αφού έχουμε 

επιλέξει Ειρηνοδικείο και Τύπο Πιστοποιητικού 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη, 

κάνουμε «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: Καταχώρηση 

Στοιχείων Αίτησης». 
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Βήμα 2: Στην Περιοχή 1 καταχωρούνται αυτόματα τα 

στοιχεία του Αιτούντα όπως αυτά έχουν προκύψει 

από το taxinet μέσω της εισόδου στο σύστημα. 

Ωστόσο, στην Περιοχή 2 ο αιτών θα πρέπει 

υποχρεωτικά να συμπληρώσει τον Αριθμό και Έτος 

Κληρονομητηρίου στο πεδίο των σχολίων.  

Στην Περιοχή 2 ο Αϊτών θα πρέπει να συμπληρώσει 

τα στοιχεία τρίτου προσώπου αν η κατάθεση της 

αίτησης γίνεται για λογαριασμό του. 

Στην Περιοχή 3 ο Αιτών συμπληρώνει τα Στοιχεία 

Επικοινωνίας, από τα οποία το Τηλέφωνο είναι 

υποχρεωτικό. 

Η Περιοχή 4 συμπληρώνεται αν ο Αιτών είναι 

Δικηγόρος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο 

Δικηγόρος πρώτα επιλέγει το Δικηγορικό Σύλλογο 

που ανήκει από πτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια 

εισάγει τον Α.Μ. ως 6- ψήφιο αριθμό. Για παλιούς 

αριθμούς μητρώου που έχουν λιγότερα από 6 ψηφία 

συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδέν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. 

Στην συνέχεια ο Δικηγόρος κάνει κλικ στο κουμπί 

αναζήτησης και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά 

συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπώνυμο 

Δικηγόρου». 
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Στην ίδια οθόνη ο Αιτών μετακινείται πιο κάτω 

όπου υπάρχει περιοχή στοιχείων που πρέπει να 

συμπληρωθούν, όπως περιγράφεται παρακάτω και 

απεικονίζεται στην οθόνη που ακολουθεί: 

 

 
 

Περιοχή 5: Σε αυτή την περιοχή καταχωρούνται τα 

προσωπικά στοιχεία του προσώπων για τα οποία 

ζητείται έλεγχος με την αίτηση για Πιστοποιητικό 

Αποποιήσεων. Κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «Μεταφορά 

Στοιχείων Αιτούντα», στα πρόσωπα για τα οποία θα 

γίνει έλεγχος για Αποποιήσεις προστίθενται 

αυτόματα τα στοιχεία του Αιτούντα. Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης άλλων προσώπων 
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κάνοντας «κλικ» στο κουμπί «+», οπότε σε αυτή την 

περίπτωση δημιουργείται γραμμή για καταχώρηση 

στοιχείων ενός προσώπου. Με τον ίδιο τρόπο 

μπορούν να προστεθούν και επιπλέον πρόσωπα.  

Επίσης μπορεί να γίνει διαγραφή ενός 

επιλεγμένου προσώπου κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Χ». 

Στην ίδια οθόνη ο Αιτών μετακινείται πιο κάτω 

όπου υπάρχουν οι παρακάτω περιοχές στοιχείων που 

πρέπει να συμπληρωθούν, όπως απεικονίζεται 

παρακάτω: 

Περιοχή 6: Σε αυτή την περιοχή καταχωρούνται τα 

προσωπικά στοιχεία του 

Διαθέτη/Αποβιώσαντα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Το Όνομα, το 

Επώνυμο και ο Τόπος Κατοικίας πρέπει να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 

Περιοχή 7: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

συμπληρώνει τα στοιχεία θανάτου, από τα οποία η 

ημερομηνία θανάτου είναι υποχρεωτική. 

Περιοχή 8: Σε αυτή την περιοχή ο Αιτών 

επισυνάπτει ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τη 

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου - το συνημμένο δεν 

πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος το 10ΜΒ. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των 

παραπάνω στοιχείων, ο Αιτών κάνει «κλικ» στο 

κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης». 

 
 

Βήμα 3: Έχοντας κάνει «κλικ» στο κουμπί «Επόμενο: 

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης» εμφανίζεται οθόνη 

για ανάγνωση των στοιχείων της αίτησης. Από αυτή 

την οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την 

υποβολή κάνοντας κλικ στο «Επόμενο: Υποβολή 

Αίτησης». Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να 

επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη για 

επεξεργασία των στοιχείων που έχουμε καταχωρήσει. 
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Αυτό γίνεται κάνοντας «κλικ» στο κουμπί 

«Προηγούμενο: Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης». Αν 

επιθυμούμε να ακυρώσουμε την αίτηση κάνουμε 

«κλικ» στο κουμπί «Ακύρωση». 

 
 

4.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 
 

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση 

πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί 

τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, 

προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε 

δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια 

και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις 

ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική 

φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό 

κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά. 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

 

 

Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη εικόνα 

δικαστικής φερεγγυότητας των σωματείων/ 

συνεταιρισμών και λόγω της πολυποίκιλης 

νομοθεσίας που διέπει τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, 

οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτούνται 

πιστοποίηση της κατάστασης του σωματείου/ 

συνεταιρισμού τόσο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο 

(*σωματεία) όσο και από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο 

(*συνεταιρισμοί). Αναφορικά με την πιστοποίηση 

της δικαστικής φερεγγυότητας που αφορά στους 

Συνεταιρισμούς (αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου) 

σημειώνεται ότι θα ζητείται μόνο το ήδη υπάρχον 

Πιστοποιητικό Μεταβολών που εκδίδεται από το 

αρμόδιο Ειρηνοδικείο, που αφορά στο χρονικό 

διάστημα έως 31.12.2019. Μετά το πέρας της εν 

λόγω ημερομηνίας αρμόδιο για την έκδοση του 

προαναφερόμενου Πιστοποιητικού Μεταβολών είναι το 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»). 

Σημειώνεται ότι στο ενιαίο πιστοποιητικό 
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φερεγγυότητας που αφορά στα νομικά πρόσωπα και 

συγκεκριμένα η πληροφορία περί έκδοσης ή μη 

απόφασης/ κατάθεσης ή μη αίτησης περί λύσης του 

νομικού προσώπου δε βεβαιώνεται από το εν λόγω 

πιστοποιητικό για τις ΙΚΕ, καθώς αρμόδιο είναι το 

Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις ΕΠΕ χορηγείται (για την 

πληροφορία περί λύσεως) πιστοποιητικό μεταβολών. 

Όσον αφορά στις εταιρείες και την πληρέστερη 

εικόνα της δικαστικής τους φερεγγυότητας, οι 

πληροφορίες θα πρέπει να αναζητούνται τόσο από το 

εκάστοτε αρμόδιο Πρωτοδικείο όσο και από το 

Γ.Ε.ΜΗ. Στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, 

Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, η υποβολή της αίτησης 

και η παραλαβή του πιστοποιητικού, 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης https://www.solon.gov.gr  και 

για τα λοιπά Πρωτοδικεία της χώρας μέσω του 

συνδέσμου https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin ή 

μέσω της πύλης gov.gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.solon.gov.gr/
https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin
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Τι θα χρειαστείτε 
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4.6.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΗΕΛΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (από το Πρωτοδικείο Αθηνών) 

 

 

Βήμα 1: Για είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

επιλέγουμε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» από το 

κεντρικό μενού του ιστότοπου 

https://www.solon.gov.gr/  και στη συνέχεια 

επιλέγουμε «Αιτήσεις / Πιστοποιητικά» από το υπο-

μενού που ανοίγει, όπως φαίνεται στην παρακάτω 

οθόνη. 

https://www.solon.gov.gr/
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Βήμα 2: Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορούμε να 

αναζητήσουμε οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης 

της αίτησης. Για είσοδο στην υπηρεσία  κάνουμε 

«κλικ»  στο κουμπί «Είσοδος με διαπιστευτήρια 

Taxisnet».  

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο 

της περιφέρειας κατοικίας ή έδρας εταιρίας 

 

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
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Βήμα 3: Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται 

κάνουμε «κλικ»  στο κουμπί «Είσοδος» 

 

Βήμα 4: Εισάγουμε στοιχεία «Χρήστη» και «Κωδικό» 

και κάνουμε «κλικ»  στο κουμπί «Σύνδεση» 
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Βήμα 5: Στην επόμενη οθόνη βεβαιωνόμαστε ότι 

είναι επιλεγμένη η «Έγκριση» και κάνουμε «κλικ»  

στο κουμπί «Αποστολή» 

 

Βήμα 6: Στην επόμενη οθόνη διαβάζουμε το μήνυμα 

σχετικά με την περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας για 

λογαριασμό άλλου προσώπου και μπορούμε να 

προχωρήσουμε κάνοντας «κλικ»  στο κουμπί  
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«Συνέχεια» 

 

 

 

Βήμα 7: Για δημιουργία αίτησης έκδοσης 

πιστοποιητικού από Πρωτοδικείο ή Εφετείο κάνουμε 

«κλικ» στην επιλογή «Πρωτοδικείο-Εφετείο». Από 

αυτή την οθόνη μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και 

έξοδο από την υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης  

κάνοντας κλικ στο «Έξοδος», οπότε καταλήγουμε 

στην ένθετη οθόνη. 
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Βήμα 8: Στην επόμενη οθόνη, διαβάζουμε το μήνυμα 

και εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται για  

λογαριασμό άλλου προσώπου, η επιλογή «Συνέχεια» 

αποτελεί και δήλωση ότι έχουμε λάβει τη 

συγκατάθεση του άλλου προσώπου για υποβολή των 

στοιχείων. Για την υποβολή της αίτησης προχωράμε 

κάνοντας κλικ στην επιλογή «Συνέχεια». 

 

Βήμα 9: Στην επόμενη οθόνη, επιλέγουμε ως 

«Δικαστικό Κατάστημα» το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και 

ως «Τύπο Πιστοποιητικού» είτε το (α) Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας – Φυσικά 

Πρόσωπα (προηγούμενο: ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (φυσικά 

πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, 
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ΣΥΝΔ/ΓΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΓΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

Κ.Λ.Π.), είτε το (β) Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας – Νομικά Πρόσωπα 

(προηγούμενο: ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (νομικά πρόσωπα) 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΗΣ – 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΧ. 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ Κ.Λ.Π.). 

 

 

A. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Οι παρακάτω οδηγίες είναι για την περίπτωση (α) 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας – 

Φυσικά Πρόσωπα (προηγούμενο: ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

(φυσικά πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΓΚ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Κ.Λ.Π.)  και ακολουθούν οδηγίες με 

τις μικρές διαφοροποιήσεις για την περίπτωση (β) 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας – 

Νομικά Πρόσωπα. 

 

Βήμα 10: Αφού επιλέξουμε ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας – 
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Φυσικά Πρόσωπα (προηγούμενο: ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

(φυσικά πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΓΚ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Κ.Λ.Π.), κάνουμε “κλικ” στο κουμπί 

“Επόμενο: Καταχώρηση Στοιχείων Αίτησης” 

 

 

Βήμα 11: Τα στοιχεία του αιτούντα στην περιοχή 1 

της οθόνης ενημερώνονται αυτόματα με τα στοιχεία  

που έρχονται από το taxisnet μέσω της διαδικασίας 

εισόδου στο σύστημα. Αν η αίτηση αφορά τρίτο 

πρόσωπο καταχωρούμε τα στοιχεία του στην περιοχή 

2 της φόρμας. Στην περιοχή 3  συμπληρώνουμε τα 

στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα. 

Αν η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται από 

Δικηγόρο, τότε τα στοιχεία του θα πρέπει να  

καταχωρηθούν στην περιοχή 4 της παραπάνω φόρμας. 

Ο Δικηγόρος πρώτα επιλέγει το Δικηγορικό Σύλλογο 

που ανήκει από πτυσσόμενη λίστα, και στη συνέχεια 

εισάγει τον Α.Μ. ως 6-ψήφιο αριθμό. Για παλιούς 

αριθμούς μητρώου που έχουν λιγότερα από 6 ψηφία 

συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδέν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. 

Στην συνέχεια ο Δικηγόρος κάνει κλικ στο κουμπί 

αναζήτησης και εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά 

συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπώνυμο 
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Δικηγόρου» 

 

 

Βήμα 12: Ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει το 

πεδίο “Στοιχεία e-Παραβόλου”,  στην ίδια οθόνη, 

όπως φαίνεται παρακάτω. Ο τύπος του e-Παράβολο θα 

πρέπει να είναι ο 1375. Το εν λόγω e-Παράβολο 

έχει αξία 5 ευρώ. Εξειδικευμένες οδηγίες για την 

έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής 

Φερεγγυότητας - Φυσικά Πρόσωπα (προηγούμενο : 

ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (φυσικά πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΗΣ -ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, 

ΑΝΑΓΚ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ, Κ.Λ.Π)  εμφανίζονται πιο κάτω 

στην ίδια οθόνη. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

υποβληθούν ως συνημμένα στην αίτηση, αναφέρονται 

σε αυτή την περιοχή των οδηγιών. 
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Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αναφέρουν: 

 

_________________________________________________

_____________________________ 

***  Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε   Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ι Κ Α   Τ Ι 

Σ   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ε Σ   Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  *** 

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------- 

Για την παρούσα αίτηση που αφορά μια ή 

περισσότερες εκ των περιπτώσεων ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΑΥΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΥΠΑΓΩΓΗ α) στην έκτακτη διαδικασία, β) 

σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, του ν. 

4307/2014,  χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό 

ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση και επομένως δεν 

έχει εκδοθεί απόφαση.  Για τα Φυσικά Πρόσωπα με 

έναρξη εμπορικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας 

πριν το 2001 απαιτείται και η κατάθεση αίτησης 

για χορήγηση πιστοποιητικού “ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ” (βλέπε αρχική σελίδα πιστοποιητικών 

του Πρωτοδικείου Αθηνών). 

 

Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη 

δήλωση του αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή 

από το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά : 

 

      α.  για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης ότι 

το προς έρευνα φυσικό  πρόσωπο είναι προσωρινά 

ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε 
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ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς 

τον/την προσωρινά ανάδοχο). 

 

         β.   για την περίπτωση  επιχορήγησης ή 

ενίσχυσης βάσει  αναπτυξιακού ή άλλου νόμου, ότι 

το προς έρευνα φυσικό πρόσωπο επιχορηγείται ή 

ενισχύεται και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή το 

ανάλογο δικαιολογητικό. 

 

     γ. Για κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη 

δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του 

πιστοποιητικού και επισυνάπτεται το ανάλογο 

δικαιολογητικό. 

 

 Όταν ο αιτών δεν είναι το προς έρευνα Φυσικό 

Πρόσωπο είναι υποχρεωμένος να επισυνάψει σχετική 

εξουσιοδότηση σε ψηφιακή μορφή. 

 

Αν ο αιτών είναι Δικηγόρος δεν απαιτείται 

εξουσιοδότηση. 

 Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Βήμα 13: Στην ίδια οθόνη, κάτω από το πλαίσιο των 

οδηγιών που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο βήμα, ο 

αιτών συμπληρώνει ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ τα πεδία 

που εμφανίζονται παρακάτω. Για έγγαμες γυναίκες 

είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν και τα πεδία 

(7) και (8) “ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ” & “ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ”, 

αντίστοιχα. Προαιρετικά, ο αιτών μπορεί να 

καταχωρήσει και σχόλια στο πεδίο “Σχόλια 

Αιτούντα”. Στο τμήμα της οθόνης “Δικαιολογητικά 

προς Επισύναψη”, ο αιτών επισυνάπτει τα 

δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

βήμα. Μετά την επισύναψη, ο αιτών κάνοντας κλικ 

στο κουμπί “Επόμενο: Ολοκλήρωση Υποβολής 

Αίτησης”, προχωρά στο επόμενο βήμα που είναι η 

επισκόπηση της αίτησης 
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Βήμα 14: Έχοντας κάνει «κλικ» στο «Επόμενο: 

Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης…» στο προηγούμενο 

βήμα ο αιτών μεταβαίνει στην παρακάτω οθόνη, η 

οποία παρουσιάζει μια επισκόπηση της αίτησης.  

Από αυτή την οθόνη μπορεί να υποβάλει την αίτηση 

κάνοντας «κλικ» στο «Υποβολή Αίτησης». Επίσης, σε 

αυτό το στάδιο ο αιτών μπορεί να επιστρέψει στο 

προηγούμενο βήμα κάνοντας  «κλικ» στο 

«Προηγούμενο» ή να ακυρώσει την αίτηση κάνοντας 

«κλικ» στο «Ακύρωση». 
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Βήμα 15: Έχοντας επιλέξει «Υποβολή Αίτησης» στο 

προηγούμενο βήμα ολοκληρώνουμε την υποβολή της 

αίτησης και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη η οποία 

μας ενημερώνει ότι μπορούμε να ενημερωθούμε για 

την πορεία της αίτησης. Κάνοντας «κλικ» στο 

κουμπί «Επιστροφή στην αρχική σελίδα», οπότε 

επιστρέφουμε στην ένθετη οθόνη, από την οποία 

μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία μιας 

αίτησης. 
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Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Βήμα 1: Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας - Νομικά 

Πρόσωπα (προηγούμενο : ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (νομικά 

πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, 

ΣΥΝΔ/ΓΗΣ -ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΚ. 

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ, ΣΧ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ Κ.Λ.Π), η 

διαδικασία είναι ανάλογη με αυτή που 

παρουσιάστηκε στα προηγούμενα βήματα. Ο χρήστης 

επιλέγει ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας - Νομικά 

Πρόσωπα (προηγούμενο : ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (νομικά 

πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, 

ΣΥΝΔ/ΓΗΣ -ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΚ. 

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ, ΣΧ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ Κ.Λ.Π), όπως 

απεικονίζεται παρακάτω: 
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Βήμα 2: Η φόρμα υποβολής αιτήματος, 

διαφοροποιείται ως προς τα έγγραφα που πρέπει να 

υποβληθούν ως συνημμένα, και ως προς τα 

Επιπρόσθετα Στοιχεία Αίτησης τα οποία πρέπει να 

συμπληρώνονται ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, όπως 

απεικονίζεται στο παρακάτω τμήμα της φόρμας της 

αίτησης: 
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Οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης για έκδοση του 

Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας - 

Νομικά Πρόσωπα (προηγούμενο : ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

(νομικά πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΗΣ -ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, 

ΑΝΑΓΚ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ, ΣΧ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ 

Κ.Λ.Π), αναφέρουν: 

 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ κτίριο 2 γραφείο 

101 ΤΗΛ: 2132156150 – 6151 – 6152 

e-mail : pinakia.eidikon@protodikeio-

athinon.gov.gr 

_________________________________________________

_________________________ 

***  Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε   Π Ρ Ο Σ Ε Κ Τ Ι Κ Α   Τ Ι 

Σ   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ε Σ   Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  *** 

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

------------------ 

Για την παρούσα αίτηση που αφορά μια ή 

περισσότερες εκ των περιπτώσεων ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΑΥΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–
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ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ, 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΑΓΩΓΗ σε καθεστώς ειδικής 

διαχείρισης, του ν. 4307/2014,  χορηγείται ένα 

ενιαίο και συνολικό πιστοποιητικό με το οποίο 

βεβαιώνεται ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση και 

επομένως δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Για τις 

εταιρείες που το έτος σύστασής τους είναι πριν το 

2001  απαιτείται και η κατάθεση αίτησης για 

χορήγηση πιστοποιητικού “ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ” (βλέπε αρχική σελίδα πιστοποιητικών 

του Πρωτοδικείου Αθηνών). 

 

Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά υπεύθυνη 

δήλωση του αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από 

το gov.gr όπου αναφέρεται ρητά : 

 

     α.  για τη περίπτωση δημόσιας σύμβασης, ότι 

το προς έρευνα νομικό  πρόσωπο είναι προσωρινά 

ανάδοχος (στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται σε 

ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημ. Αρχής προς 

τον/την προσωρινά ανάδοχο). 

        β. για την περίπτωση  επιχορήγησης ή 

ενίσχυσης βάσει  αναπτυξιακού ή άλλου νόμου, ότι 

το προς έρευνα νομικό  πρόσωπο επιχορηγείται ή 

ενισχύεται και επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή το 

ανάλογο δικαιολογητικό. 

    γ. Για κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη 

δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του 

πιστοποιητικού και επισυνάπτεται το ανάλογο 

δικαιολογητικό. 

Ο αιτών είναι υποχρεωμένος να επισυνάψει σχετική 

εξουσιοδότηση σε ψηφιακή μορφή για να παραλάβει 

το πιστοποιητικό. 

Στην περίπτωση που ο αιτών είναι Δικηγόρος δεν 

απαιτείται εξουσιοδότηση. 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πριν, 

επισυνάπτονται στη φόρμα του αιτήματος, μέσω της 

λειτουργικότητας φόρτωσης αρχείων που 

απεικονίζεται παρακάτω: 
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Για την επισκόπηση και τελική υποβολή του 

αιτήματος τα βήματα είναι ανάλογα με αυτά που 

περιγράφθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας – 

Φυσικά Πρόσωπα (προηγούμενο: ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

(φυσικά πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΗΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΓΚ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Κ.Λ.Π.) 

 

 

 

4.7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΡΙΘΜΟΥ       

 
 Είσοδος στην Εφαρμογή Επαλήθευσης Πιστοποιητικών 

Δικαστηρίων – ΚΩΔΙΚΑΡΘΜΟΣ 

- Στην κεντρική σελίδα του gov.gr   

ακολουθούμε το σχετικό σύνδεσμο 

- https://extapps.solon.gov.gr/mojwpqa/faces/

PreviewCertificate όπως στην παρακάτω οθόνη 

 

Στην συνέχεια μπαίνουμε  στην εφαρμογή 

Πιστοποίησης του χρήστη  

https://extapps.solon.gov.gr/mojwpqa/faces/PreviewCertificate
https://extapps.solon.gov.gr/mojwpqa/faces/PreviewCertificate
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Πατάμε είσοδο, επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή 

 

 

 

Και στη συνέχεια (στην παρακάτω οθόνη) πατάμε την 

επιλογή ΕΙΣΟΔΟΣ  , ανακατευθυνόμαστε στην 

αντίστοιχη Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρήστη της 

ΓΓΠΣ 

 

 

 

Με την ολοκλήρωση της Αυθεντικοποίησης του 

χρήστη, βλέπουμε το ακόλουθο μήνυμα : 
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Στην οποία οθόνη ,θα πρέπει να πατήσουμε το 

πλήκτρο συνέχεια   προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η είσοδός μας στην εφαρμογή. 

Με την είσοδο στο περιβάλλον εργασίας πλέον 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά 

κριτήρια επαλήθευσης: 

1. Κωδικάριθμος  (Προσοχή ο 12ψήφιος αριθμός ΔΕΝ 

πρέπει να έχει κενά) 

2. Αριθμός πιστοποιητικού 
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3. Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού 

Στην συνέχεια θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα 

της υπηρεσίας reCAPTCHA και να πατήσει το πλήκτρο 

. 

Εάν τα κριτήρια επαλήθευσης εντοπίσουν 

πιστοποιητικό για το οποίο υπάρχει συναίνεση τότε 

θα ανακτηθεί το αρχείο του πιστοποιητικού το 

οποίο θα προβληθεί στην π 

παρακάτω οθόνη: 

 

Σχέδιο Εμφάνισης πιστοποιητικού κατόπιν 

ελέγχου με τον ορθό κωδικάριθμο 
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Σχέδιο Εμφάνισης κανονικού πιστοποιητικού με τον 

κωδικάριθμο 
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5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

5.1 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ 
 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΜΑIL ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

1 
Περί δημοσίευσης ή 
μη Διαθήκης 

Τμήμα 
Διαθηκών 

 
diathikes@eirinodikeioathinon.gr 

2108709777 - 
780 

2 
Περί μη αποποίησης 
Κληρονομίας 

Τμήμα 
Εκουσίας 

 
ekousia@eirinodikeioathinon.gr 

2108709706 
2108709924 

3 

Πιστοποιητικό περί μη 
ανάκλησης/τροποποί
ησης/αφαίρεσης 

κληρονομητηρίου) 

Τμήμα 
Εκουσίας 

ekousia@eirinodikeioathinon.gr 
2108709706 
2108709924 

4 

Πιστοποιητικό περί μη 

άσκησης ενδίκων 

μέσων 

κατά αποφάσεως 
Ειρηνοδικείου 

Τμήμα 

Κατάθεσης 

δικογράφων 

Τακτικής - 

Μικροδιαφορών 

Περιουσιακών 

Διαφορών 

katathesi@eirinodikeioathinon.gr 
 

 
arxeio@/eirinodikeioathinon.gr 

(αποφάσεις πριν το 2016) 

2108709709 

2108709771 
2108701445 

5 

Πιστοποιητικό περί μη 

ασκήσεως ανακοπής σε 

διαταγή πληρωμής, 

Πιστοποιητικό μη άσκησης 

ανακοπής σε διαταγή 

απόδοσης μισθίου, 

Πιστοποιητικό περί μη 

άσκησης ανακοπής κατά 

εκτελέσεως ή αρνητικής 
δήλωσης τρίτου 

Τμήμα 

Κατάθεσης 

δικογράφω ν 

Τακτικής - 

Μικροδιαφ 

ορών 

Περιουσιακών

Διαφορών και 

Πολιτικών 

Ένδικων 

katathesi@eirinodikeioathinon.gr 
 

arxeio@eirinodikeioathinon.gr 

(διαταγές πριν το 2016) 

2108709709 

2108709771 
2108701445 

mailto:diathikes@eirinodikeioathinon.gr
mailto:ekousia@eirinodikeioathinon.gr
mailto:ekousia@eirinodikeioathinon.gr
mailto:katathesi@eirinodikeioathinon.gr
mailto:arxeio@/eirinodikeioathinon.gr
mailto:katathesi@eirinodikeioathinon.gr
mailto:arxeio@eirinodikeioathinon.gr
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Μέσων 

6 

Πιστοποιητικό περί μη 

υποβολής αίτησης και περί μη 

έκδοσης οριστικής απόφασης 

δικαστικής ρύθμισης οφειλών 

ή επικύρωσης δικαστικού 

συμβιβασμού κατά τις 

διατάξεις του ν.3869/2010 για 

τα υπερχρεωμένα φυσικά 

πρόσωπα. 

 

Τμήμα 

Υπερχρεωμ 
ένων 

ro3869-
10@eirinodikeioathinon.gr 

2108709750 – 
751 

 
2108709762 

7 

Πιστοποιητικό Περί μη 

έκδοσης δικαστικής 

απόφασης για λύση 

Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής 

Εταιρείας 
ΙΚΕ ν.4072/2013. 

Τμήμα 
Εκουσίας 

 
ekousia@eirinodikeioathinon.gr 

2108709706 
2108709924 

8 

Πιστοποιητικό περι μη 

Κατάθεσης Αίτησης 

για 

Διορισμό ή 

Αντικατάσταση 

Εκκαθαριστή ή 
Συνεκκαθαριστή 

Τμήμα 
Εκουσίας 

ekousia@eirinodikeioathinon.gr 2108709706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ro3869-10@eirinodikeioathinon.gr
mailto:ro3869-10@eirinodikeioathinon.gr
mailto:ekousia@eirinodikeioathinon.gr
mailto:ekousia@eirinodikeioathinon.gr
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

      Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - περιοχές : 

 Αγίου Παύλου Αγίου, Αθανασίου (Κοιν. Αγ. Αθανασίου, Αγχιάλου, 
Βαθυλάκκου, Γέφυρας, Ν. Μεσήμβριας, Ξηροχωρίου) Αμπελοκήπων 
Πανοράματος Αξιού (Κοιν. Κυμίνων, Ν. Μαλγάρων) Ελευθερίου - 
Κορδελιού Ευόσμου Εχεδώρου (Κοιν. Σίνδου, Καλοχωρίου, Δ. Ιωνίας) 
Καλαμαριάς Καλλιθέας (Κοιν. Μεσαίου, Ν. Φιλαδέλφειας, 
Νεοχωρούδας, Πενταλόφου) Τριανδρίας Θέρμης (πλην Ν. Ρυσίου και 
Ταγαράδων) Θερμαϊκού (Κοιν. Αγ. Τριάδος, Ν. Επιβατών, Περαίας) 
Μενεμένης Μηχανιώνας (Κοιν. Αγγελοχωρίου) Πολίχνης Μυγδονίας 
(Κοιν. Δρυμού, Λητής, Μελισσοχωρίου) Νεαπόλεως Ωραιοκάστρου 
Πυλαίας Σταυρουπόλεως Συκεών Χαλάστρας (Κοιν. Ανατολικού) 
Χορτιάτη (Κοιν. Εξοχής, Φιλύρου), Κοινότητες Ευκαρπίας – Πεύκων. 

             Α) Για τα πιστοποιητικά διαθηκών και αποποιήσεων  τηλ 2313311345    

              2313311344    2313311343 

              pistopoiitika.eirthess@gmail.com  

              pistopoiitika.eirthess@n3.syxefxis.gov.gr  

             Β) Για τα πιστοποιητικά Κληρονομητηρίων  τηλ2313311484 

              ekousia.thess@gmail.com  

             Γ) Για τα πιστοποιητικά ανακοπών και ένδικων μέσων  τηλ 2313311387 

              enorkes.eirthess@n3.syzefxis.gov.gr  

 

 

 

 

mailto:pistopoiitika.eirthess@gmail.com
mailto:pistopoiitika.eirthess@n3.syxefxis.gov.gr
mailto:ekousia.thess@gmail.com
mailto:enorkes.eirthess@n3.syzefxis.gov.gr
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
       

       Ειρηνοδικείο Πειραιά 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - περιοχές : 

 Πειραιά, Κερατσινίου, Ν. Φαλήρου, Περάματος και 

Δραπετσώνας Πιστοποιητικά Αποποίησης-Διαθηκών  

     Τηλ. 2104178916  2104137753 2104112513    

     2104178918 

    periousiakes_diafores@eir-peir.gr  

    ekousia@eir-peir.gr  

    diathikes@eir-peir.gr  

    arxeio@eir-peir.gr  

 

 
 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

mailto:periousiakes_diafores@eir-peir.gr
mailto:ekousia@eir-peir.gr
mailto:diathikes@eir-peir.gr
mailto:arxeio@eir-peir.gr


Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής 

Αιτήσεων Έκδοσης & παραλαβής Πιστοποιητικών 
 

62 

Υπουργείο Δικαιοσύνης – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ 

       Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές: 

Χαλανδρίου, Χολαργού, Αγ.Παρασκευής, Βριλησσίων, Πεντέλης, Ν. Πεντέλης, Ν. 

Ψυχικού, Παπάγου, Πολύδροσου και Φιλοθέης 

Τηλ. 210 6812085 & 210 6810380 

Email : eirhnodikeio.xalandrioy@vahoo.com & 

politiko.eir.xalandriou@5529.svzefxis.gov.gr 

 

 
 

 

 
 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

      

       Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές: Αμαρουσίου, Κηφισιάς, 

Δροσιάς, Εκάλης, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Πεύκης και Ν. 

Ερυθραίας). 

Τμήμα Εκουσίας (πιστοποιητικά διαθηκών, αποποιήσεων, κληρονομητηρίων) 

Τηλ. 210 8068833 

Πολιτικό Τμήμα (πιστοποιητικά ανακοπών, ενδίκων μέσων) 

Τηλ. 210 6140167 

eirinodikeioamarousiou@gmail.com   

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

mailto:%20:%20eirhnodikeio.xalandrioy@vahoo.com%20&
mailto:politiko.eir.xalandriou@5529.svzefxis.gov.gr
mailto:eirinodikeioamarousiou@gmail.com
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       Ειρηνοδικείο Περιστερίου 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές :  

Περιστερίου. 

Τηλ. 210 5748460  E-mail eirprstr@otenet.gr 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 
 

         

       Ειρηνοδικείο Ιλίου 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές :  

Ιλίου, Αγ. Αναργύρων, Πετρούπολης  

Τηλ. 2132127660 για Περί Δημοσίευσης ή Μη Διαθήκης και 
Αποποίησης. 

Τηλ. 2132127670 για Περί Ανακοπών, Ενδίκων Μέσων και Κληρονομητηρίων.  

Email eirinodikioiliou@otenet.gr  

syzefxis@5527syzefxis.gov.gr  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

mailto:l%20eirprstr@otenet.gr
mailto:eirinodikioiliou@otenet.gr
mailto:syzefxis@5527syzefxis.gov.gr
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      Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές :  

Νέας Ιωνίας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας και 
Μεταμόρφωσης 

Τηλ. 210 2759826 

                E-mail irinodikionionia@yahoo.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

      

      Ειρηνοδικείο Ελευσίνας 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές :  

Ελευσίνας, Μαγούλας, Βιλλίων, Μάνδρας και Οινόης  

Τηλ. 2105542776 

E-mail eirinod.elefsina@yahoo.com    irinod.elefsina@yahoo.gr  

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  

 

mailto:irinodikionionia@yahoo.gr
mailto:eirinod.elefsina@yahoo.com
mailto:irinod.elefsina@yahoo.gr
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      Ειρηνοδικείο Αχαρνών 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές : Αχαρνών, Άνω Λιοσίων, 
Καματερού, Φυλής, Ζεφυρίου, Κρυονερίου, Χασιάς και 
Θρακομακεδόνων  

Τηλ. 210-2448573, 2102448574, ΕΣΩΤ. 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

E-mail eirinodikeio.axarnwn@yahoo.gr  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

 

       

      Ειρηνοδικείο Κορωπίου 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές :  

Κρωπίας, Γλυκών Νερών, Ραφήνας, 

Λούτσας, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων, Βάρκιζας, Γέρακα, Βάρης, Πόρτο 
Ράφτη, Πικερμίου, Ανθούσας και Μαρκόπουλου  

Τηλ. 210-6622506, 210-6627431  

E-mail  irinkor@otenet.gr 

 

 

 

 

mailto:eirinodikeio.axarnwn@yahoo.gr
mailto:irinkor@otenet.gr
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

 

     

     Ειρηνοδικείο Μαραθώνα 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές : Μαραθώνας, Αγ. Στεφάνου, 
Ανοίξεως, Αυλώνας, Αφιδνών, Βαρνάβα, Γ ραμματικού, Διονύσου, 
Καλάμου, Καπανδριτίου. Μαλακάσας, Μαρκοπούλου Ωρωπού, 
Μπάλας, Ν. Παλατίων, Πολυδεντρίου, Σκάλας Ωρωπού, Σταμάτας, 
Συκαμίνου και Ωρωπού  

Τηλ. 2295052633 -2295054133 E-mail eirmarathona@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

 

       Ειρηνοδικείο Μεγάρων 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές :  

Νέας Περάμου και περιοχές: Κινέττα μέχρι 60ο χλμ και Αλεποχώρι 

(εκτός Ψάθας). 

Τηλ. 2296022868 

E-mail eirinodikeio-megarwn@otenet.gr    eirmeg@gmail.com  

 

  

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

 

mailto:%20eirmarathona@gmail.com
mailto:eirinodikeio-megarwn@otenet.gr
mailto:eirmeg@gmail.com
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     Ειρηνοδικείο Λαυρίου 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές : 

Λαύριο, Άγιος Κωνσταντίνος, Ανάβυσσος, Καλύβια Θωρικού, Κερατέα, 

Κορρησία, Κουβαράς, Π. Φωκαία, Σαρωνίδα. 

Τηλ. 2292025238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

 

       Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 
Τηλ. 2221075510 εσωτ. 1      E-mail eirhalk.gramm@yahoo.gr 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ  

 

mailto:l%20eirhalk.gramm@yahoo.gr
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      Ειρηνοδικείο Κουφαλίων 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - περιοχές :  

Δήμος Κουφαλιών (Δ.Δ. Προχώματος , Δ.Δ. Ακροποτάμου, Δ.Δ. 

Καστανά), Δήμος Χαλκηδόνας (Δ.Δ. Μ. Μοναστηρίου, Δ.Δ. 

Λουδία, Δ.Δ. Παρθενίου, Δ.Δ. Αδένδρου, Δ.Δ. 

Βραχιάς, Δ.Δ. Βαλτοχωρίου, Δ.Δ. Ελεούσας), Δήμος Πέλλας (Δ.Δ. Αθύρων, 

Δ.Δ. Ραχώνας). 

Τηλ. 2391052867 

E-mail eirinodikeiokoufalion@hotmail.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

 

mailto:l%20eirinodikeiokoufalion@hotmail.gr
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       Ειρηνοδικείο Βασιλικών 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - περιοχές :  

(Δήμοι - Περιοχές: Νομού Θεσσαλονίκης: Δήμος Βασιλικών (Αγία 

Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος , Βασιλικά, Λιβάδι, Περιστερά, Σουρωτή, 

Οικισμοί Λακκιά, Μονοπήγαδο, Δήμος Επανομής (Επανομή, Μεσημέρι), 

Δήμος Μίκρας (Καρδία, Κάτω Σχολάρι, Πλαγιάρι, Τρίλοφος), Οικισμός 

Άνω Σχολάρι, Δήμος Θέρμης (Νέο Ρύσιο, Ταγαράδες), Νομού Χαλκιδικής: 

Δήμος Ανθεμούντας (Γαλαρινός, Γαλάτιστα, Δουμπιά), Οικισμοί Αγίας 

Αναστασίας, Πρινοχώρι, Δήμος Νέας Καλλικράτειας (Άγιος Παύλος, 

Λάκκωμα, Νέα Γωνιά, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Σίλατα), Οικισμοί Νέα 

Ηράκλεια, Ροδόκηπος, Σωζόπολη, Δήμος Πολυγύρου (Σανά), Δήμος 

Τρίγλιας (Ελαιοχώρια, Κρήνη, Πετράλωνα). 

 Τηλ. 23960 22940 E-mail ypdi941@otenet.gr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 
 

mailto:%20ypdi941@otenet.gr
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      Ειρηνοδικείο Λαγκαδά 

Τοπική αρμοδιότητα Δήμοι - Περιοχές : [Δήμοι - Περιοχές: Δήμος Αγίου 

Γεωργίου (Κοινότητα Ασπροβάλτας, Βρασνών), Δήμος Απολλωνίας 

(Κοινότητα Μελισσουργού, Νικομηδινού, Νέας Απολλωνίας, 

Περιστερώνας, Στίβου), Δήμος Ασσήρου (Κοινότητα Ασσήρου, Κριθιάς), 

Δήμος Βερτίσκου (Κοινότητα Βερτίσκου, Εξαλόφου, Λοφίσκου, Όσσης), 

Δήμος Εγνατίας (Κοινότητα Ευαγγελισμού, Νυμφόπετρας, Προφήτου, 

Σχολαρίου), Δήμος Καλλινδοίων (Κοινότητα Αδάμ. Ζαγκλιβερίου, 

Καλαμωτού, Πετροκεράσων, Σαρακήνας), Δήμος Κορωνείας (Κοινότητα 

Αγίου Βασιλείου, Αρδαμερίου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς, Λαγκαδικίων), 

Δήμος Λαγκαδά (Δήμο Λαγκαδά, Κοινότητα Αναλήψεως, Ηρακλείου, 

Καβαλλαρίου, Κολχικού, Λαγυνών, Περιβολακίου, Χρυσαυγής), Δήμος 

Λαχανά (Κοινότητα Καρτερών, Λαχανά, Λευκοχωρίου,Νικοπόλεως, 

Ξυλοπόλεως), Δήμος Μαδύτου (Κοινότητα Απολλωνίας, Μοδίου, Νέας 

Μαδύτου), Δήμος Ρεντίνας (Κοινότητα Άνω Σταυρού, Βόλβης, Σταυρού), 

Δήμος Σοχού (Δ.Δ. Σοχού, Ασκού, Κρυονερίου, Οικισμός Αυγής), Δήμος 

Αρέθουσας (Οικισμός Αρέθουσας, Λευκούδας,Μαυρούδας, Σκεπαστού, 

Λίμνης, Στεφανινών, Φιλαδελφίου, Ανοιξιάς, Ξηροποτάμου) και Δ.Δ. 

Λοφίσκου (Δ.Δ Λοφίσκου, Οικισμός Αρετής του Δήμου Βερτίσκου). 

Τηλ. 2394022074 

E-mail eirinodikeiolag@yahoo.gr  

 

 

 

 

5.2 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ-ΕΦΕΤΕΙΑ 

 
 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
 
Μέσω του site http://www.protodikeio-ath.gr/  

mailto:eirinodikeiolag@yahoo.gr
http://www.protodikeio-ath.gr/
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ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ Τηλ. 2132157174,2132157256 email off514@protodikeio-
peir.gr 
ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τηλ. 2132157255 Email off516@protodikeio- peir.gr  
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Τηλ. 2132157183,2104288140-4 Email 
off523@protodikeio-peir.gr 
ΔΙΑΘΗΚΩΝ Τηλ. 2132157188 E-mail off524@protodikeio- peir.gr 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΩΝ Τηλ. 2132157185, 2132157190 Email off525@protodikeio-peir.gr 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

τηλ: 2313 311 214 (διαταγές πληρωμής) 2313 311 216 
(ασφαλιστικά) 2313 311 210 (νομική βοήθεια) 

E-mail: asfalistika.protodikeiothes@n3. svzefxis.gov.gr 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (όπου κατατίθενται και τα ένδικα μέσα) τηλ: 
2313 311 206/207 

E-mail: katathesi.protodikeiothes@n3. syzefxis.gov. gr 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (όπου τηρείται το αρχείο εταιρικών) 

Τηλ: 2313 311 341/ 467, 2313 311 270 (αρχείο εταιρικών) , 
2313 311 357 (απόγραφα) 

E-mail: polarxeio.protodikeiothes@n3.svzefxis.aov.gr 

ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΘΗΚΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ τηλ. 
2313 311 273 /274,2313 311 272 (Σωματεία) 

E-mail: pistop.protodikeiothes@n3. svzefxis.aov.gr 
 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

2221025196- 2221025197 E-mail: 
protchal@hotmail.gr 

 

 

 

mailto:off514@protodikeio-peir.gr
mailto:off514@protodikeio-peir.gr
mailto:off514@protodikeio-peir.gr
mailto:off516@protodikeio-peir.gr
mailto:off516@protodikeio-peir.gr
mailto:off523@protodikeio-peir.gr
mailto:off523@protodikeio-peir.gr
mailto:off524@protodikeio-peir.gr
mailto:off524@protodikeio-peir.gr
mailto:off525@protodikeio-peir.gr
mailto:off525@protodikeio-peir.gr
mailto::%20asfalistika.protodikeiothes@n3.%20svzefxis.gov.gr
mailto::%20katathesi.protodikeiothes@n3.%20syzefxis.gov.%20gr
mailto::%20polarxeio.protodikeiothes@n3.svzefxis.aov.gr
mailto::%20pistop.protodikeiothes@n3.%20svzefxis.aov.gr
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   ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Τμήμα Ενδίκων Μέσων 

210-6404150 
 
dim.pol@efeteioathinon.gr  
 
Τμήμα Πολιτικών Εδρών 
 
2106404148 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τηλέφωνο : 2313311440 2313311328 2313311459 

E-mail : efeteio.egp@thess-courts.qr 

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
E-mail: efetio.evias@gmail.com      

Τηλ 2221037160 και 2221037150 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dim.pol@efeteioathinon.gr
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mailto:efetio.evias@gmail.com
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