ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 9-12-2021
Αριθμ.πρωτ.697

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης
Θέμα: Ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαθηκών
Σας στέλνουμε προς ενημέρωσή σας, την από 7-12-2021 ανακοίνωση του
Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την
ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαθηκών από πολίτες.
Σημειώνουμε ότι προς το παρόν μόνο διαθήκες που δημοσιεύθηκαν το έτος
2021 είναι διαθέσιμες και μέχρι το τέλος του έτους θα προστεθούν και οι διαθήκες
που δημοσιεύθηκαν τα έτη 2020 και 2019.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Τζίμας

Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,
http://www.notarius.gr, Email:notarius@otenet.gr

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ
Η υπηρεσία λήψης αντιγράφων αποφάσεων αναπτύχθηκε στο Εφετείο
Πειραιώς και η υλοποίηση του έργου στη διαχείριση του αρχείου των αποφάσεων
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα
Μηχανοργάνωσης του Ειρηνοδικείου.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους δικηγόρους από 01/01/2021.
Η υπηρεσία επεκτάθηκε ώστε να έχουν πρόσβαση στο αρχείο των αποφάσεων
και οι πολίτες.
Ο πολίτης που επιθυμεί να του αποσταλεί ηλεκτρονικά και σε ψηφιακή μορφή
αντίγραφο κάποιας δικαστικής απόφασης μπορεί
 να εισέλθει στον ιστότοπο (site) www.gov.gr, στη διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elektronikesdikastikes-apophaseis,
 να ταυτοποιηθεί με τους κωδικούς του taxisnet,
 να επιλέξει από τις Κατηγορίες Υπηρεσιών -> Δικαιοσύνη -> Δικαστήρια ->
Ηλεκτρονικές Δικαστικές Αποφάσεις και να
 αιτηθεί απλό ή επικυρωμένο αντίγραφο (ψηφιακά υπογεγραμμένο) της
απόφασης που τoν αφορά.
Στην περίπτωση που ο πολίτης εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση
(αιτών/ενάγων/ εναγόμενος/καθού) αρκεί μια απλή αίτηση, διαφορετικά θα πρέπει να
επισυνάψει στην αίτησή του τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν το
έννομο συμφέρον του.
Οι επιλογές που υπάρχουν με την είσοδό του στο σύστημα είναι οι ακόλουθες:
Πληροφορίες χρήστη:
Σε αυτήν την ενότητα βρίσκονται τα στοιχεία του πολίτη όπως είναι
καταχωρημένα στο taxisnet. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει
περαιτέρω στοιχεία και να δηλώσει και την ηλεκτρονική διεύθυνση του.
Διευκρινίζουμε ότι οι ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με
την πορεία των αιτημάτων και σε καμία περίπτωση για την αποστολή των
ψηφιακών αρχείων.
Αιτήματα Ψηφιακών Αρχείων:
Σε αυτήν την ενότητα μπορεί ο πολίτης να παρακολουθεί την εξέλιξη των
αιτημάτων που έχει υποβάλλει. Επιλέγοντας το αίτημα και κάνοντας διπλό κλικ ή
επιλέγοντας "Προβολή αιτήματος" εμφανίζονται οι λεπτομέρειες όπως επίσης και το
ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το
Ειρηνοδικείο. Στην ίδια οθόνη επιλέγοντας "Νέο Αίτημα" ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί

αντίγραφο απόφασης. Για την καταχώρηση του αιτήματος απαιτείται να
συμπληρώσει το κατάστημα στο οποίο απευθύνεται, το είδος του αντιγράφου (απλό
ή ψηφιακά υπογεγραμμένο), τον αριθμό της απόφασης, το έτος της απόφασης και τη
διαδικασία. Σημειώνεται ότι πρέπει να αφήσει το σύστημα να επιλέξει αυτόματα
το είδος δικογράφου.
Στο σύστημα έχουν καταχωρηθεί οι αποφάσεις από 01/01/2018 για τις
παρακάτω διαδικασίες:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΟΥΣΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ
ΟΙΚΟΘΕΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ν.4605/2019
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ/ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ Ν.4335/2015

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αιτηθεί διαθήκη έτους δημοσίευσης 2021,
ενώ μέχρι τις 31-12-2021 πρόκειται να:

 προστεθούν στην κατηγορία των αποφάσεων οι διαθήκες έτους δημοσίευσης
2019 έως 2020
 δημιουργηθεί η κατηγορία «ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ» όπου θα υπάρχουν
οι κηρύξεις από το 2019 και μετά
 δημιουργηθεί η κατηγορία «ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ» όπου θα υπάρχουν οι αποποιήσεις
από το 2019 και μετά
Για τα παραπάνω το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης θα ενημερώσει με νεότερη
ανακοίνωσή του.
Ειδικά για τις διαθήκες σημειώνεται πως ο αιτών συμβολαιογράφος μπορεί να
αιτηθεί αντίγραφο δημόσιας διαθήκης που κατέθεσε.
Για πιο γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων είναι σημαντικό στα δικόγραφα
να υπάρχουν καταχωρημένα τα ΑΦΜ των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη 7/12/2021
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