
 

                                                                                                                        Αθήνα, 07/04/2020 

                                                                                     Α.Π.:  26 

                                     
                                        
 
                                                            ΠΡΟΣ: 
                                                            ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                            κ. Γεώργιο Γεωργαντά 

                                                             Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου  
                                                           101 63  Καλλιθέα  
                              

        

                      

Θέμα: «Επανένταξη διαδικασιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα ΚΕΠ» 

Σχετ: (α)  Το με  Α.Π.  ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.8/13/17210/05-08-2016 έγγραφο του (πρώην) 
               Υπουργείου   Εσωτερικών  και   Διοικητικής  Ανασυγκρότησης   με   θέμα  
              «Ανάγκη επανένταξης στα ΚΕΠ Διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου  
               Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»  

         (β)  Tο  με Α.Π. ΔΑΔ/Φ.5/13/οικ.8386/03-04-2020  έγγραφο του  Υπουργείου   

               Ψηφιακής  Διακυβέρνησης    με    θέμα    «Δυνατότητα    μη     καταβολής    
               μεγαρόσημου  πιστοποιητικών  Δικαστικών Αρχών» 

 

 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

      Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις 
10/03/2020 επίκειται σύντομα επανένταξη διαδικασιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
στα ΚΕΠ, οι οποίες είχαν ανασταλεί από το 2016, όπως αναφέρεται στο (α) σχετικό.  

 

      Ακολούθως παραθέτουμε τις προτάσεις μας για απλουστεύσεις διαδικασιών, στα 
πλαίσια της διαρκούς ηλεκτρονικής αναβάθμισης, οι οποίες θα διευκολύνουν τόσο 
τους πολίτες όσο και τα ΚΕΠ και θα μειώσουν δραστικά το συνολικό χρόνο και το 
κόστος διεκπεραίωσης. Συγκεκριμένα, προτείνουμε: 
 

1. Τα ΚΕΠ να μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις διαδικασίες μέσω της 
εφαρμογής «ΣΟΛΩΝ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή μέσω κατάλληλης 
λειτουργικής διασύνδεσής της με την εφαρμογή E-KEP, για όσα Πρωτοδικεία 
και Ειρηνοδικεία έχουν ήδη ενταχθεί στην εν λόγω εφαρμογή (21 στο σύνολο 
μέχρι στιγμής) .  

2. Επίσπευση ένταξης και των υπόλοιπων Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων στην 
ανωτέρω εφαρμογή. 

3. Τα ληξιαρχικά στοιχεία θανόντων να προκύπτουν αυτόματα μέσω της 
διασύνδεσης με το Μητρώο Πολιτών, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που 
υπάρχουν καταχωρημένες ηλεκτρονικά ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, ήτοι 
από την έναρξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων 
(Π.Σ.Λ.Π.) στις 08/05/2013. 

 

 

 



 

 

4. Κατάργηση του μεγαρόσημου είτε στην παλαιά του μορφή (έγχαρτο ένσημο) 
είτε μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (αποϋλοποιημένο). Ήδη, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο (β) σχετικό, παρέχεται προσωρινά η δυνατότητα μη 
καταβολής μεγαρόσημου για την έκδοση πιστοποιητικών των Δικαστικών 
Αρχών για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
διασποράς του κορωνοϊού. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η 
Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καθώς, όπως 
αναφέρει σε επιστολή της προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη 

που επισυνάπτουμε, η χρήση ηλεκτρονικού παράβολου ως μεγαρόσημου θα 

είναι μια «εξέλιξη η οποία θα προκαλέσει σοβαρές γραφειοκρατικές 
καθυστερήσεις και θα επισωρεύσει ταλαιπωρία στην καθημερινή 
άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου καθώς επίσης και στις 
συναλλαγές των Ελλήνων πολιτών με δικαστικές και δημόσιες 
υπηρεσίες, αλλά θα επιφέρει και δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις με 
την τεράστια κατανάλωση χαρτιού λόγω της αναγκαίας εκτύπωσης 
των αποϋλοποιημένων ενσήμων». 

5. Τα πιστοποιητικά Δικαστικών Αρχών να φέρουν την κατάλληλη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό ασφαλείας, ώστε να μπορούν να 
διακινούνται ηλεκτρονικά είτε προς τα ΚΕΠ είτε προς τους πολίτες. Έτσι 
μειώνεται δραστικά ο χρόνος διεκπεραίωσης αλλά και το κόστος για τα ΚΕΠ 

και τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία χωρίς την αποστολή φυσικών εγγράφων 
με ταχυδρομείο. 

    
                                                        

Με τιμή 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
   

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  Η με Α.Π. 772/21-01-2020 επιστολή της Ολομέλειας των Προέδρων             
                    των   Δικηγορικών  Συλλόγων    Ελλάδος   προς   τον    Υφυπουργό   

                    Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 



ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προς: Τον Υφυπουργό Οικονομικών 

κ.ΘεόδωροΣκυλακάκη 

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ, 

Αθήνα, 22.1.2020 

Αρ.πρωτ. : 7-19-

Σε συνέχεια της γόνιμης και παραγωγικής προφορικής επικοινωνίας μας 

και με αφορμή έγγραφο το οποίο μας απεστάλη από την ΑΑΔΕ για την 

επικείμενη κατάργηση των υλοποιημένων (έγχαρτων) ενσήμων του ΤΑΧΔΙΚ και 

την αντικατάστασή τους από ηλεκτρονικό ένσημο (αποϋλοποιημένο), εξέλιξη 

η οποία θα προκαλέσει σοβαρές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και θα 

επισωρεύσει ταλαιπωρία στην καθημερινή άσκηση επαγγέλματος του 

δικηγόρου καθώς επίσης και στις συναλλαγές των Ελλήνων πολιτών με 

δικαστικές και δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα επιφέρει και δυσμενείς 

οικολογικές επιπτώσεις με την τεράστια κατανάλωση χαρτιού λόγω της 

αναγκαίας εκτύπωσης των αποϋλοποιημένων ενσήμων, θεωρούμε ότι πρέπει 

να βρεθούν από κοινού τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν συντομότερη 

συvάντησής σας με το Προεδρείο της Ολομέλειας για την άμεση αντιμετώπιση 

του ζητήματος. 
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