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1. Δημιουργία Νέασ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ Έκδοςησ 

Πιςτοποιητικού από Πρωτοδικείο - Εφετείο 
 

Βήμα 1: Για είςοδο ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία ανοίγουμε τθν εφαρμογι των ΚΕΡ 

http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp , όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω οκόνθ.  

 

από το αριςτερό κάκετο μενοφ επιλογϊν, επιλζγουμε «Εξωτερικζσ Εφαρμογζσ» και ςτθ 

ςυνζχεια επιλζγουμε «Πφλη ψηφιακϊν υπηρεςιϊν δικαςτηρίων (ΟΛΩΝ)  Μετάβαςη», 

όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω οκόνθ.  

 

Η αίτηςη πρζπει να υποβάλλεται ςτο Πρωτοδικείο τησ περιφζρειασ κατοικίασ ή 

ζδρασ εταιρίασ 

 

  

http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm
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Βήμα 2: Για δθμιουργία αίτθςθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ από Ρρωτοδικείο ι Εφετείο 

κάνουμε «κλικ» ςτθν επιλογι «Πρωτοδικείο- Εφετείο». Από αυτι τθν οκόνθ μποροφμε να 

πραγματοποιιςουμε και ζξοδο από τθν υπθρεςία θλεκτρονικισ αίτθςθσ  κάνοντασ κλικ ςτο 

«Ζξοδοσ». 

 

Βήμα 3: Στθν επόμενθ οκόνθ, διαβάηουμε το μινυμα και εφόςον θ θλεκτρονικι αίτθςθ 

γίνεται για  λογαριαςμό άλλου προςϊπου, θ επιλογι «υνζχεια» αποτελεί και διλωςθ ότι 

ζχουμε λάβει τθ ςυγκατάκεςθ του άλλου προςϊπου για υποβολι των ςτοιχείων. Για τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ προχωράμε κάνοντασ κλικ ςτθν επιλογι «υνζχεια». 

 

 

 

Βήμα 4: Στθν επόμενθ οκόνθ, επιλζγουμε «Δικαςτικό Κατάςτημα» και «Σφπο 

Πιςτοποιητικοφ».   
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Βήμα 5: Ζχοντασ επιλζξει Δικαςτικό Κατάςτθμα και Τφπο Ριςτοποιθτικοφ κάνουμε «κλικ»  

ςτο «Επόμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ». Αν κζλουμε να ακυρϊςουμε τθν 

διαδικαςία κάνουμε «κλικ» ςτθν «Ακφρωςη», οπότε  καταλιγουμε ςτθν αρχικι οκόνθ τθσ 

αίτθςθσ όπωσ δείχνει το βζλοσ (γαλάηιο) που ξεκινά από το κουμπί τθσ ακφρωςθσ 

 

  



Οδηγίεσ Χρήςησ Ηλεκτρονικήσ Υπηρεςίασ Υποβολήσ 
Αιτήςεων Έκδοςησ & παραλαβήσ Πιςτοποιητικών από τα 

ΚΕΠ 
 

Υπουργείο Δικαιοςύνησ – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ  Σελίδα 5 
 

Βήμα 5α: Τα ςτοιχεία του αιτοφντα ςτθν περιοχή 1 τθσ οκόνθσ είναι τα ςτοιχεία του 

αντίςτοιχου ΚΕΡ που υποβάλλει τθν αίτθςθ. Αν θ αίτθςθ αφορά τρίτο πρόςωπο 

καταχωροφμε τα ςτοιχεία του ςτθν περιοχή 2 τθσ φόρμασ. Στθν περιοχή 3  ςυμπλθρϊνουμε 

τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του ΚΕΡ ςτο οποίο υποβάλετε θ αίτθςθ . 

 

Βήμα 5β: Αν θ θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται από Δικθγόρο, τότε τα ςτοιχεία του κα 

πρζπει να  καταχωρθκοφν ςτθν περιοχή 5 τθσ παραπάνω φόρμασ. Ο υπάλληλοσ του ΚΕΠ 

επιλζγει το Δικθγορικό Σφλλογο που ανικει ο Δικθγόροσ από πτυςςόμενθ λίςτα, και ςτθ 

ςυνζχεια ειςάγει τον Α.Μ. ωσ 6-ψιφιο αρικμό. Για παλιοφσ αρικμοφσ μθτρϊου που ζχουν 

λιγότερα από 6 ψθφία ςυμπλθρϊνουμε από αριςτερά με μθδζν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. Στθν ςυνζχεια 

ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κάνει κλικ ςτο κουμπί αναηιτθςθσ και εφόςον τα ςτοιχεία είναι 

ςωςτά ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπϊνυμο Δικθγόρου» ». Στθν 

περίπτωςθ που δεν αναςφρονται τα ςτοιχεία του Δικθγόρου ι τθσ Δικθγορικισ εταιρείασ 

ςθμαίνει ότι είτε δεν είναι καταχωρθμζνοι ςτο μθτρϊο του ΟΣΔΔΥ είτε ότι οι ςυγκεκριμζνοι 

Δικθγόροι/εταιρείεσ δεν είναι ενεργοί. Ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει να επικοινωνιςει 

με τουσ τοπικοφσ διαχειριςτζσ ςτα Τμιματα Ρλθροφορικισ των κατά τόπουσ καταςτθμάτων 

ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ που φαίνονται ςτθν ενότθτα 5. (πρόςκεςα και το Τμιμα 

Μθχανοργάνωςθσ του Ρρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ). 
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Βήμα 6: Εξειδικευμζνεσ οδθγίεσ ανά τφπο πιςτοποιθτικοφ εμφανίηονται ςτθν περιοχή 6. Το 

περιεχόμενο αυτισ τθσ περιοχισ διαφοροποιείται ανάλογα με το πιςτοποιθτικό. Στθν 

περίπτωςθ που είναι απαραίτθτο ςτθν αίτθςθ να περιλαμβάνονται ωσ ςυνθμμζνα κάποια 

δικαιολογθτικά, αυτά αναφζρονται ςε αυτι τθν περιοχι των οδθγιϊν. 

 

Βήμα 7: Ανάλογα με τον τφπο του πιςτοποιθτικοφ, ενδζχεται να χρειάηεται θ ςυμπλιρωςθ 

επιπλζον ςτοιχείων. Αυτά τα ςτοιχεία εμφανίηονται ςτθν περιοχή 7 τθσ φόρμασ τθσ 

αίτθςθσ. Για τθ ςυμπλιρωςθ αυτϊν των ςτοιχείων οδθγίεσ υπάρχουν ςτθν περιοχή 6 τθσ 

φόρμασ. Τα πεδία που είναι υποχρεωτικά είναι ςθμειωμζνα με (*) ενϊ αν υπάρχει 

απαιτοφμενο δικαιολογθτικό το ίδιο ςυμβαίνει και με το πεδίο τθσ επιςφναψθσ. Ο 

υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ζχει τθ δυνατότθτα να καταχωριςει και ςχόλια ςχετικά με τθν αίτθςθ. 

Θ καταχϊρθςθ των ςχολίων γίνεται ςτθν περιοχή 8 τθσ φόρμασ αίτθςθσ.   
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Βήμα 8: Ανάλογα με τον τφπο του πιςτοποιθτικοφ, ενδζχεται να πρζπει να υποβλθκοφν ωσ 

ςυνημμζνα ςυγκεκριμζνα δικαιολογητικά. Θ επιςφναψθ αυτϊν των δικαιολογθτικϊν ςτθν 

αίτθςθ, γίνεται ςτθν περιοχή 9 τθσ φόρμασ υποβολισ. Το ποια δικαιολογθτικά απαιτοφνται 

αναφζρεται ςτθν περιοχή 6 τθσ φόρμασ υποβολισ αίτθςθσ. Στθ ςυνζχεια ο υπάλλθλοσ του 

ΚΕΡ μπορεί να προχωριςει ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ αίτθςθσ κάνοντασ «κλικ» ςτο «Επόμενο: 

Ολοκλήρωςη Τποβολήσ Αίτηςησ…». Κακαριςμόσ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ γίνεται 

κάνοντασ «κλικ» ςτο «Καθαριςμόσ Αίτηςησ» 

 

 

Βήμα 9: Ζχοντασ κάνει «κλικ» ςτο «Επόμενο: Ολοκλήρωςη Τποβολήσ Αίτηςησ…» ςτο 

προθγοφμενο βιμα ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ μεταβαίνει ςτθν παρακάτω οκόνθ, θ οποία 
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παρουςιάηει μια επιςκόπθςθ τθσ αίτθςθσ.  Από αυτι τθν οκόνθ μπορεί να υποβάλει τθν 

αίτθςθ κάνοντασ «κλικ» ςτο «Τποβολή Αίτηςησ». Επίςθσ, ςε αυτό το ςτάδιο ο υπάλλθλοσ 

του ΚΕΡ μπορεί να επιςτρζψει ςτο προθγοφμενο βιμα κάνοντασ  «κλικ» ςτο 

«Προηγοφμενο» ι να ακυρϊςει τθν αίτθςθ κάνοντασ «κλικ» ςτο «Ακφρωςη». 

 

Βήμα 10: Ζχοντασ επιλζξει «Υποβολι Αίτθςθσ» ςτο προθγοφμενο βιμα ολοκλθρϊνουμε τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ και εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ θ οποία μασ ενθμερϊνει ότι 

μποροφμε να ενθμερωκοφμε για τθν πορεία τθσ αίτθςθσ. Κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί                  

«Επιςτροφή ςτην αρχική ςελίδα», οπότε επιςτρζφουμε ςτθν ζνκετθ οκόνθ, από τθν οποία 

μποροφμε να παρακολουκιςουμε τθν πορεία μιασ αίτθςθσ. 

Προςοχή : Σε αυτό το ςθμείο, με το πάτθμα του print screen, χορθγοφμε αντίγραφο τθσ 

κατατεκείςασ αίτθςθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
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2. Αναζήτηςη πορείασ αίτηςησ έκδοςησ πιςτοποιητικού 
 

Βήμα 1: Θ πρϊτθ φόρμα που εμφανίηεται μετά τθν είςοδό μασ ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικισ 

υποβολισ αιτιςεων ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν (βιματα 1-6 τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ), 

είναι θ παρακάτω. Μζςω αυτισ τθσ φόρμασ μποροφμε να ενθμερωκοφμε για τθν πορεία 

αιτιςεων που ζχουμε κατακζςει ςτο ςφςτθμα από το ΚΕΡ που ανικει ο υπάλλθλοσ. 

 

Βήμα 2: Για τθν αναηιτθςθ υπάρχουν κριτιρια τα οποία ορίηονται ςτθν περιοχή 1 τθσ 

παρακάτω οκόνθσ. Στο παράδειγμα που παρατίκεται ζχει επιλεγεί το Δικαςτικό Κατάςτθμα 

ςτο οποίο κατατζκθκε θ αίτθςθ, κακϊσ και ο τφποσ πιςτοποιθτικοφ. Επίςθσ ζχει κακοριςτεί 

και το διάςτθμα υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «Αναηιτθςθ», 

λαμβάνουμε τα αποτελζςματα που εμφανίηονται ςτθν περιοχή 2 τθσ φόρμασ.  
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χετικά με την ειςαγωγή κριτηρίων: Πςο περιςςότερα κριτιρια ειςάγουμε, τόςο 

περιορίηουμε τθ λίςτα αποτελεςμάτων. Ωςτόςο είναι εφικτό να κάνουμε αναηιτθςθ χωρίσ 

να ειςάγουμε τιμι ςε κανζνα κριτιριο, οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ ςτα αποτελζςματα 

εμφανίηονται όλεσ οι αιτιςεισ που ζχει υποβάλει το ΚΕΡ που ανικει ο υπάλλθλοσ μζςω τθσ 

εφαρμογισ των ΚΕΡ. Δθλαδι, ςτα αποτελζςματα αυτά κα περιλαμβάνονται οι αιτιςεισ 

ανεξαρτιτωσ Δικαςτικοφ Καταςτιματοσ, Τφπου Ριςτοποιθτικοφ, Κατάςταςθ Αίτθςθσ, 

Θμερομθνίασ Υποβολισ. 

χετικά με την κατάςταςη των αιτήςεων: Θ κατάςταςθ των αιτιςεων φαίνεται ςτθν πρϊτθ 

ςτιλθ των αποτελεςμάτων όπωσ επιςθμαίνεται ςτθν παρακάτω οκόνθ. Θ κατάςταςθ κα 

ζχει κάποια από τισ εξισ τιμζσ: ΥΡΟΒΛΘΘΕΙΣΑ, ΣΕ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΜΟΔΙΟ, ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ, ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ.  

 

 

2α. Σρόποσ Αναζήτηςησ Πιςτοποιητικού (για λογαριαςμό Σρίτου) 
 

Πταν κζλουμε να αναηθτιςουμε Πιςτοποιητικό για λογαριαςμό Σρίτου ακολουκοφμε τα 

παρακάτω βιματα : 
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Επιλζγουμε τθν Υπθρεςία – Κατάςτθμα που κα κάνουμε τθν αναηιτθςθ 

 

Μετά επιλζγουμε τον τφπο του πιςτοποιθτικοφ  που κζλουμε  να αναηθτιςουμε

 

Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε τθ  ϊςτε 

να δοφμε τθν πορεία των πιςτοποιθτικϊν  του ΚΕΡ των αιτιςεων που ζχουμε υποβάλει  

Πταν κζλουμε να παραλάβουμε πιςτοποιθτικό για λογαριαςμό τρίτου τότε ακολουκοφμε 

τα παραπάνω και ολοκλθρϊνουμε  τθν πορεία αναηιτθςθσ ωσ εξισ  : 

 

Στθν περιοχι ςυμπλθρϊνουμε τα 

ςτοιχεία του τρίτου προςϊπου για το οποίο κζλουμε να γίνει θ αναηιτθςθ 
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3. Παραλαβή Πιςτοποιητικού 
 

Πταν ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςε μια αίτθςθ ζκδοςθσ ενόσ πιςτοποιθτικοφ βλζπει κατάςταςθ 

ΑΝΑΜΟΔΙΟ, αυτό ςθμαίνει ότι το Δικαςτικό Κατάςτθμα ςτο οποίο υπζβαλε τθν αίτθςθ δεν 

είναι αρμόδιο για τθν ζκδοςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ.  

Πταν ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ βλζπει κατάςταςθ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ, ςτθ διπλανι 

ςτιλθ «Ραρατθριςεισ» μπορεί να δει ποια δικαιολογθτικά απαιτοφνται, κακϊσ και ςτοιχεία 

επικοινωνίασ με το Δικαςτικό Κατάςτθμα. Επιςθμαίνεται ότι είναι εφικτι θ αποςτολι των 

δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται και με e-mail. Στο τζλοσ των Οδθγιϊν Χριςθσ υπάρχει 

λίςτα με ςτοιχεία επικοινωνίασ των τμθμάτων Ριςτοποιθτικϊν των Δικαςτικϊν 

Καταςτθμάτων.  

Πταν ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ βλζπει κατάςταςθ ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ, αυτό ςθμαίνει ότι το 

πιςτοποιθτικό ζχει εκδοκεί και μπορεί να το παραλάβει είτε θλεκτρονικά κάνοντασ “κλικ” 

ςτο ςφνδεςμο “Λιψθ” ςτθ ςτιλθ ζγγραφο, όπωσ απεικονίηεται παρακάτω. Αν θ αίτθςθ για 

ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ εμφανίηεται ςε κατάςταςθ «ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ» αλλά δεν υπάρχει 

ςφνδεςμοσ «Λιψθ» για θλεκτρονικι παραλαβι, τότε ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει να 

επικοινωνιςει με το αντίςτοιχο Δικαςτικό Κατάςτθμα. 
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3.1  Σρόποσ Ηλεκτρονικήσ Παραλαβήσ  Πιςτοποιητικού 
 

Για να μπορζςουμε να κατεβάςουμε το Ριςτοποιθτικό ςτον Υπολογιςτι μασ όταν δοφμε τθν 

ζνδειξθ ςτθ αίτθςθ που ζχει υποβάλλει ότι ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ πρζπει να κάνουμε τα 

παρακάτω βιματα : 

 Για να μπορζςουμε να κάνουμε τθ λιψθ του ςυνθμμζνου πιςτοποιθτικοφ από 

τθ ςτιγμι που ζχει ενεργοποιθκεί θ λιψθ και γράφει «ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ»  

πρζπει να ζχουμε εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι μασ το acrobatreader 

 

 Ρθγαίνουμε ςτθ ζνδειξθ ΛΘΨΘ      και κάνουμε “ΚΛΙΚ” και μασ ανοίγει τθν 

παρακάτω οκόνθ      

 

Και επιλζγουμε το κατζβαςμα του αρχείου ςε μορφι PDF , επιλζγοντασ  το «  Άνοιγμα με 

AdobeAcrobatReaderDC ». 

Είναι απαραίτθτο θ λιψθ – άνοιγμα των αρχείων των πιςτοποιθτικϊν  που ανεβαίνουν ςτθν 

εξωςτρζφεια να γίνεται με το acrobatreader γιατί  με άλλεσ εφαρμογζσ αν επιχειριςουμε 

να το ανοίξουμε, είναι πολφ πικανό να  μθν φαίνεται θ ψθφιακι υπογραφι να μθ γίνει 

ςωςτι επαλικευςθ. Ζχει παρατθρθκεί και αλλοίωςθ τθσ υπογραφισ με το άνοιγμα του 

αρχείου με άλλεσ εφαρμογζσ. 
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3.2  ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
 

Για τθν ςωςτι παραλαβι – “ΛΘΨΘ” του πιςτοποιθτικοφ, ενδείκνυται θ χριςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ εξωςτρζφειασ να γίνεται από ςυγκεκριμζνουσ  browser(FIREFOX  - CHROME 

-  INTERNETEXPLORER) για να μην υπάρχουν προβλήματα με την εμφάνιςη τησ 

Ηλεκτρονικήσ Τπογραφήσ. 
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4. Δημιουργία Νέασ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ Έκδοςησ 

Πιςτοποιητικού από Ειρηνοδικείο 
 

Βήμα 1: Για είςοδο ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία ανοίγουμε τθν εφαρμογι των ΚΕΡ 

http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp , όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω οκόνθ.  

 

από το αριςτερό κάκετο μενοφ επιλογϊν, επιλζγουμε «Εξωτερικζσ Εφαρμογζσ» και ςτθ 

ςυνζχεια επιλζγουμε «Πφλη ψηφιακϊν υπηρεςιϊν δικαςτηρίων (ΟΛΩΝ)  Μετάβαςη», 

όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω οκόνθ.  

Βήμα 2: Για δθμιουργία αίτθςθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ από Ειρθνοδικείο κάνουμε «κλικ» 

ςτθν επιλογι «Ειρηνοδικείο». Από αυτι τθν οκόνθ μποροφμε να πραγματοποιιςουμε και 

ζξοδο από τθν υπθρεςία θλεκτρονικισ αίτθςθσ  κάνοντασ κλικ ςτο «Ζξοδοσ». 

 

  

http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp
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Βήμα 3: Στθν επόμενθ οκόνθ, επιλζγουμε «Κατάςτημα» (Ειρθνοδικείο)και «Σφπο 

Πιςτοποιητικοφ».  

 

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν τα επιμζρουσ βιματα για υποβολι αίτθςθσ για ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικοφ (α) ΚΛΘΟΝΟΜΘΤΘΙΟΥ, β) ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, γ) ΔΙΑΘΘΚΩΝ, δ) 

ΑΝΑΚΟΡΩΝ, ε) ΑΡΟΡΟΙΘΣΕΩΝ  
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4.1 Ηλεκτρονική Αίτηςη για Έκδοςη Πιςτοποιητικού 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΡΙΟΤ 
 

Βήμα 1: Σε ςυνζχεια του βιματοσ 8 από τθν προθγοφμενθ ενότθτα και αφοφ ζχουμε 

επιλζξει Ειρθνοδικείο και Τφπο Ριςτοποιθτικοφ ΚΛΘΟΝΟΜΘΤΘΙΟ, όπωσ φαίνεται ςτθν 

παρακάτω οκόνθ, κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων 

Αίτηςησ…» 

 

Βήμα 2: 

Στθν Περιοχή 1 καταχωροφνται αυτόματα τα ςτοιχεία του αντίςτοιχου ΚΕΡ. Ωςτόςο, ςτθν 

Περιοχή 2 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςει τον Αρικμό και 

Ζτοσ Κλθρονομθτθρίου ςτο πεδίο των ςχολίων.   

Στθν Περιοχή 2 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τρίτου 

προςϊπου αν θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται για λογαριαςμό του.  

Στθν Περιοχή 3 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα τοιχεία Επικοινωνίασ, από τα οποία 

το Τθλζφωνο είναι υποχρεωτικό. 

Θ Περιοχή 4 ςυμπλθρϊνεται αν ο Αιτϊν είναι Δικθγόροσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο 

Δικθγόροσ πρϊτα επιλζγει το Δικθγορικό Σφλλογο που ανικει από πτυςςόμενθ λίςτα, και 

ςτθ ςυνζχεια ειςάγει τον Α.Μ. ωσ 6-ψιφιο αρικμό. Για παλιοφσ αρικμοφσ μθτρϊου που 

ζχουν λιγότερα από 6 ψθφία ςυμπλθρϊνουμε από αριςτερά με μθδζν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. Στθν 

ςυνζχεια ο Δικθγόροσ κάνει κλικ ςτο κουμπί αναηιτθςθσ και εφόςον τα ςτοιχεία είναι 

ςωςτά ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπϊνυμο Δικθγόρου».  
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Στθν ίδια οκόνθ   ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ μετακινείται πιο κάτω όπου υπάρχουν οι παρακάτω 

περιοχζσ ςτοιχείων που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω: 

Περιοχή 5: Σε αυτι τθν περιοχι καταχωροφνται τα προςωπικά ςτοιχεία του 

Διακζτθ/Αποβιϊςαντα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Το Πνομα, το Επϊνυμο και ο Τόποσ Κατοικίασ πρζπει 

να ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά. 

Περιοχή 6: Σε αυτι τθν περιοχι   ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία κανάτου, 

από τα οποία θ θμερομθνία κανάτου είναι υποχρεωτικι. 

Περιοχή 7: Σε αυτι τθν περιοχι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ επιςυνάπτει θλεκτρονικά ςε μορφι 

pdf τθ Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου – το ςυνθμμζνο δεν πρζπει να ξεπερνά ςε μζγεκοσ το 

10ΜΒ. 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων, ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ 

κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωςη Τποβολήσ Αίτηςησ…» 
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Βήμα 3: Ζχοντασ κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλιρωςθ Υποβολισ Αίτθςθσ…» 

εμφανίηεται οκόνθ για ανάγνωςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, όπωσ απεικονίηεται 

παρακάτω.  Από αυτι τθν οκόνθ μποροφμε να πραγματοποιιςουμε τθν υποβολι κάνοντασ 

κλικ ςτο «Επόμενο: Τποβολή Αίτηςησ». Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςτρζψουμε 

ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ για επεξεργαςία των ςτοιχείων που ζχουμε καταχωριςει. Αυτό 

γίνεται κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «Προηγοφμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…». Αν 

επικυμοφμε να ακυρϊςουμε τθν αίτθςθ κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Ακφρωςη». 
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4.2 Ηλεκτρονική Αίτηςη για Έκδοςη Πιςτοποιητικού ΕΝΔΙΚΩΝ 

ΜΕΩΝ 
 

Βήμα 1: Στθν οκόνθ επιλογισ Καταςτιματοσ Ειρθνοδικείου και Ριςτοποιθτικοφ ζχουμε 

επιλζξει το Ειρθνοδικείο από το οποίο επικυμοφμε τθν ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ και ςτον 

τφπο του Ριςτοποιθτικοφ επιλζγουμε «ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». Στθ ςυνζχει 

κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…» όπωσ 

απεικονίηεται παρακάτω: 

 

Βήμα 2: 

Στθν Περιοχή 1 καταχωροφνται αυτόματα τα ςτοιχεία του Αιτοφντα (ΚΕΡ)  όπωσ αυτά ζχουν 

προκφψει από το taxinet μζςω τθσ ειςόδου ςτο ςφςτθμα. Ωςτόςο,  

ςτθν Περιοχή 2 ο αιτϊν κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςει τον Αρικμό και Ζτοσ 

Κλθρονομθτθρίου ςτο πεδίο των ςχολίων.   

Στθν Περιοχή 2 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τρίτου 

προςϊπου αν θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται για λογαριαςμό του.  

Στθν Περιοχή 3 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα τοιχεία Επικοινωνίασ, από τα οποία 

το Τθλζφωνο είναι υποχρεωτικό. 

Θ Περιοχή 4 ςυμπλθρϊνεται αν ο Αιτϊν είναι Δικθγόροσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο 

Δικθγόροσ πρϊτα επιλζγει το Δικθγορικό Σφλλογο που ανικει από πτυςςόμενθ λίςτα, και 

ςτθ ςυνζχεια ειςάγει τον Α.Μ. ωσ 6-ψιφιο αρικμό. Για παλιοφσ αρικμοφσ μθτρϊου που 

ζχουν λιγότερα από 6 ψθφία ςυμπλθρϊνουμε από αριςτερά με μθδζν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. Στθν 

ςυνζχεια ο Δικθγόροσ κάνει κλικ ςτο κουμπί αναηιτθςθσ και εφόςον τα ςτοιχεία είναι 

ςωςτά ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπϊνυμο Δικθγόρου». 
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Στθν ίδια οκόνθ ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ μετακινείται πιο κάτω όπου υπάρχουν οι παρακάτω 

περιοχζσ ςτοιχείων που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω: 

Περιοχή 5: Σε αυτι τθν περιοχι καταχωροφνται τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τα οποία κα 

χρειαςτοφν για τθν επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ Ενδίκων Μζςων. 

Είναι υποχρεωτικό να ςυμπλθρωκεί θ Διαδικαςία και το Αντικείμενο. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ κα γίνει αναηιτθςθ Ενδίκων Μζςων για όλεσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν ςτον 

αιτοφντα κακϊσ και ςτθ διαδικαςία, αντικείμενο τα οποία ζχουν ςυμπλθρωκεί. Αν ο 

υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊςει και Αριθμό Απόφαςησ κακϊσ και Ζτοσ Απόφαςησ, τότε θ 

αναηιτθςθ για ζνδικα μζςα κα γίνει μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ.  

Περιοχή 6: Σε αυτι τθν περιοχι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ επιςυνάπτει θλεκτρονικά ςε μορφι 

pdf τo/τα Αποδεικτικά Επίδοςησ Απόφαςησ/ςεων – το κάκε ςυνθμμζνο δεν πρζπει να 

ξεπερνά ςε μζγεκοσ το 10ΜΒ.  

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων, ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ 

κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωςη Τποβολήσ Αίτηςησ…» 
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Βήμα 3: Ζχοντασ κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλιρωςθ Υποβολισ Αίτθςθσ…» 

εμφανίηεται οκόνθ για ανάγνωςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, όπωσ απεικονίηεται 

παρακάτω.  Από αυτι τθν οκόνθ μποροφμε να πραγματοποιιςουμε τθν υποβολι κάνοντασ 

κλικ ςτο «Επόμενο: Τποβολή Αίτηςησ». Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςτρζψουμε 

ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ για επεξεργαςία των ςτοιχείων που ζχουμε καταχωριςει. Αυτό 

γίνεται κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «Προηγοφμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…». Αν 

επικυμοφμε να ακυρϊςουμε τθν αίτθςθ κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Ακφρωςη». 

 

 

4.3 Ηλεκτρονική Αίτηςη για Έκδοςη Πιςτοποιητικού ΑΝΑΚΟΠΩΝ 
 

Βήμα 1: Στθν οκόνθ επιλογισ Καταςτιματοσ Ειρθνοδικείου και Ριςτοποιθτικοφ ζχουμε 

επιλζξει το Ειρθνοδικείο από το οποίο επικυμοφμε τθν ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ και ςτον 

τφπο του Ριςτοποιθτικοφ επιλζγουμε «ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΡΩΝ». Στθ ςυνζχεια 

κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…» όπωσ 

απεικονίηεται παρακάτω: 
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Βήμα 2: 

Στθν Περιοχή 1 καταχωροφνται αυτόματα τα ςτοιχεία του Αιτοφντα όπωσ αυτά ζχουν 

προκφψει από το taxinet μζςω τθσ ειςόδου ςτο ςφςτθμα. 

Στθν Περιοχή 2 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τρίτου 

προςϊπου αν θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται για λογαριαςμό του.  

Στθν Περιοχή 3 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα τοιχεία Επικοινωνίασ, από τα οποία 

το Τθλζφωνο είναι υποχρεωτικό. 

Θ Περιοχή 4 ςυμπλθρϊνεται αν ο Αιτϊν είναι Δικθγόροσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο 

Δικθγόροσ πρϊτα επιλζγει το Δικθγορικό Σφλλογο που ανικει από πτυςςόμενθ λίςτα, και 

ςτθ ςυνζχεια ειςάγει τον Α.Μ. ωσ 6-ψιφιο αρικμό. Για παλιοφσ αρικμοφσ μθτρϊου που 

ζχουν λιγότερα από 6 ψθφία ςυμπλθρϊνουμε από αριςτερά με μθδζν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. Στθν 

ςυνζχεια ο Δικθγόροσ κάνει κλικ ςτο κουμπί αναηιτθςθσ και εφόςον τα ςτοιχεία είναι 

ςωςτά ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπϊνυμο Δικθγόρου». 
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Στθν ίδια οκόνθ ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ μετακινείται πιο κάτω όπου υπάρχουν οι παρακάτω 

περιοχζσ ςτοιχείων που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω: 

Περιοχή 5: Σε αυτι τθν περιοχι καταχωροφνται τα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τα οποία κα 

χρειαςτοφν για τθν επεξεργαςία τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ Ανακοπϊν. Είναι 

υποχρεωτικό να ςυμπλθρωκεί θ Διαδικαςία και το Αντικείμενο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα 

γίνει αναηιτθςθ για Ανακοπζσ ςε όλεσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν ςτον αιτοφντα κακϊσ 

και ςτθ διαδικαςία, αντικείμενο τα οποία ζχουν ςυμπλθρωκεί. Αν ο αιτϊν ςυμπλθρϊςει και 

Αριθμό Απόφαςησ κακϊσ και Ζτοσ Απόφαςησ, τότε θ αναηιτθςθ για Ανακοπι κα γίνει 

μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ.  

Περιοχή 6: Σε αυτι τθν περιοχι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ επιςυνάπτει θλεκτρονικά ςε μορφι 

pdf 

1. Τθν Απόφαςη/ςεισ για τισ οποίεσ κα αφορά το πιςτοποιθτικό των Ανακοπϊν 

2. Τo/τα Αποδεικτικά Επίδοςησ Απόφαςησ/ςεων – το κάκε ςυνθμμζνο δεν πρζπει να 

ξεπερνά ςε μζγεκοσ το 10ΜΒ.  

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων, ο Αιτϊν κάνει «κλικ» ςτο 

κουμπί «Επόμενο : Ολοκλήρωςη Τποβολήσ Αίτηςησ…» 

 

 

 

Βήμα 3: Ζχοντασ κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλιρωςθ Υποβολισ Αίτθςθσ…» 

εμφανίηεται οκόνθ για ανάγνωςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, όπωσ απεικονίηεται 

παρακάτω.  Από αυτι τθν οκόνθ μποροφμε να πραγματοποιιςουμε τθν υποβολι κάνοντασ 

κλικ ςτο «Επόμενο: Τποβολή Αίτηςησ». Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςτρζψουμε 

ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ για επεξεργαςία των ςτοιχείων που ζχουμε καταχωριςει. Αυτό 

γίνεται κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «Προηγοφμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…». Αν 

επικυμοφμε να ακυρϊςουμε τθν αίτθςθ κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Ακφρωςη». 
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4.4 Ηλεκτρονική Αίτηςη για Έκδοςη Πιςτοποιητικού ΔΙΑΘΗΚΩΝ 
 

Βήμα 1: Στθν οκόνθ επιλογισ Καταςτιματοσ Ειρθνοδικείου και Ριςτοποιθτικοφ ζχουμε 

επιλζξει το Ειρθνοδικείο από το οποίο επικυμοφμε τθν ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ και ςτον 

τφπο του Ριςτοποιθτικοφ επιλζγουμε «ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΔΙΑΘΘΚΩΝ». Στθ ςυνζχεια κάνουμε 

«κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…» όπωσ απεικονίηεται 

παρακάτω: 

 

Βήμα 2: 

Στθν Περιοχή 1 καταχωροφνται αυτόματα τα ςτοιχεία του Αιτοφντα (ΚΕΡ) όπωσ αυτά ζχουν 

προκφψει από το taxinet μζςω τθσ ειςόδου ςτο ςφςτθμα. Ωςτόςο, ςτθν Περιοχή 2 ο αιτϊν 

κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςει τον Αρικμό και Ζτοσ Κλθρονομθτθρίου ςτο πεδίο 

των ςχολίων.   

Στθν Περιοχή 2 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τρίτου 

προςϊπου αν θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται για λογαριαςμό του.  

Στθν Περιοχή 3 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα τοιχεία Επικοινωνίασ, από τα οποία 

το Τθλζφωνο είναι υποχρεωτικό. 

Θ Περιοχή 4 ςυμπλθρϊνεται αν ο Αιτϊν είναι Δικθγόροσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο 

Δικθγόροσ πρϊτα επιλζγει το Δικθγορικό Σφλλογο που ανικει από πτυςςόμενθ λίςτα, και 

ςτθ ςυνζχεια ειςάγει τον Α.Μ. ωσ 6-ψιφιο αρικμό. Για παλιοφσ αρικμοφσ μθτρϊου που 

ζχουν λιγότερα από 6 ψθφία ςυμπλθρϊνουμε από αριςτερά με μθδζν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. Στθν 

ςυνζχεια ο Δικθγόροσ κάνει κλικ ςτο κουμπί αναηιτθςθσ και εφόςον τα ςτοιχεία είναι 

ςωςτά ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπϊνυμο Δικθγόρου». 
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Στθν ίδια οκόνθ ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ μετακινείται πιο κάτω όπου υπάρχουν οι παρακάτω 

περιοχζσ ςτοιχείων που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, όπωσ απεικονίηεται παρακάτω: 

Περιοχή 5: Σε αυτι τθν περιοχι καταχωροφνται τα προςωπικά ςτοιχεία του 

Διακζτθ/Αποβιϊςαντα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Το Πνομα, το Επϊνυμο και ο Τόποσ Κατοικίασ πρζπει 

να ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά. 

Περιοχή 6: Σε αυτι τθν περιοχι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία κανάτου, 

από τα οποία θ θμερομθνία κανάτου είναι υποχρεωτικι. 

Περιοχή 7: Σε αυτι τθν περιοχι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ επιςυνάπτει θλεκτρονικά ςε μορφι 

pdf τθ Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου – το ςυνθμμζνο δεν πρζπει να ξεπερνά ςε μζγεκοσ το 

10ΜΒ. 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων, ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ 

κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωςη Τποβολήσ Αίτηςησ…» 
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Βήμα 3: Ζχοντασ κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλιρωςθ Υποβολισ Αίτθςθσ…» 

εμφανίηεται οκόνθ για ανάγνωςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, όπωσ απεικονίηεται 

παρακάτω.  Από αυτι τθν οκόνθ μποροφμε να πραγματοποιιςουμε τθν υποβολι κάνοντασ 

κλικ ςτο «Επόμενο: Τποβολή Αίτηςησ». Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςτρζψουμε 

ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ για επεξεργαςία των ςτοιχείων που ζχουμε καταχωριςει. Αυτό 

γίνεται κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «Προηγοφμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…». Αν 

επικυμοφμε να ακυρϊςουμε τθν αίτθςθ κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Ακφρωςη». 

 

4.5 Θλεκτρονικι Αίτθςθ για Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ ΑΡΟΡΟΙΘΣΕΩΝ 

 

Βήμα 1: Στθν οκόνθ επιλογισ Καταςτιματοσ Ειρθνοδικείου και Ριςτοποιθτικοφ ζχουμε 

επιλζξει το Ειρθνοδικείο από το οποίο επικυμοφμε τθν ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ και ςτον 

τφπο του Ριςτοποιθτικοφ επιλζγουμε «ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΑΡΟΡΟΙΘΣΕΩΝ». Στθ ςυνζχεια 

κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…» όπωσ 

απεικονίηεται παρακάτω: 
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Βήμα 2:  

Στθν Περιοχή 1 καταχωροφνται αυτόματα τα ςτοιχεία του Αιτοφντα (ΚΕΡ) όπωσ αυτά ζχουν 

προκφψει από το taxinet μζςω τθσ ειςόδου ςτο ςφςτθμα. Ωςτόςο, ςτθν Περιοχή 2 ο αιτϊν 

κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρϊςει τον Αρικμό και Ζτοσ Κλθρονομθτθρίου ςτο πεδίο 

των ςχολίων.   

Στθν Περιοχή 2 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία τρίτου 

προςϊπου αν θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ γίνεται για λογαριαςμό του.  

Στθν Περιοχή 3 ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα τοιχεία Επικοινωνίασ, από τα οποία 

το Τθλζφωνο είναι υποχρεωτικό. 

Θ Περιοχή 4 ςυμπλθρϊνεται αν ο Αιτϊν είναι Δικθγόροσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, ο 

Δικθγόροσ πρϊτα επιλζγει το Δικθγορικό Σφλλογο που ανικει από πτυςςόμενθ λίςτα, και 

ςτθ ςυνζχεια ειςάγει τον Α.Μ. ωσ 6-ψιφιο αρικμό. Για παλιοφσ αρικμοφσ μθτρϊου που 

ζχουν λιγότερα από 6 ψθφία ςυμπλθρϊνουμε από αριςτερά με μθδζν, π.χ. 0ΧΧΧΧΧ. Στθν 

ςυνζχεια ο Δικθγόροσ κάνει κλικ ςτο κουμπί αναηιτθςθσ και εφόςον τα ςτοιχεία είναι 

ςωςτά ςυμπλθρϊνεται αυτόματα το πεδίο «Ονοματεπϊνυμο Δικθγόρου». 
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Στθν ίδια οκόνθ ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ μετακινείται πιο κάτω όπου υπάρχει περιοχι 

ςτοιχείων που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, όπωσ περιγράφεται παρακάτω και απεικονίηεται 

ςτθν οκόνθ που ακολουκεί: 

Περιοχή 5: Σε αυτι τθν περιοχι καταχωροφνται τα προςωπικά ςτοιχεία του προςϊπων για 

τα οποία ηθτείται ζλεγχοσ με τθν αίτθςθ για Ριςτοποιθτικό Αποποιιςεων. Κάνοντασ «κλικ» 

ςτο κουμπί «Μεταφορά τοιχείων Αιτοφντα», ςτα πρόςωπα για τα οποία κα γίνει ζλεγχοσ 

για Αποποιιςεισ προςτίκενται αυτόματα τα ςτοιχεία του Αιτοφντα. Επίςθσ, υπάρχει θ 

δυνατότθτα προςθήκησ άλλων προςϊπων κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «+», οπότε ςε αυτι 

τθν περίπτωςθ δθμιουργείται γραμμι για καταχϊρθςθ ςτοιχείων ενόσ προςϊπου. Με τον 

ίδιο τρόπο μποροφν να προςτεκοφν και επιπλζον πρόςωπα. Επίςθσ μπορεί να γίνει 

διαγραφι ενόσ επιλεγμζνου προςϊπου κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «Χ» 

 

 

 

Στθν ίδια οκόνθ ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ μετακινείται πιο κάτω όπου υπάρχουν οι παρακάτω 

περιοχζσ ςτοιχείων που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, όπωσ απεικονίηεται παρακάτω: 

Περιοχή 6: Σε αυτι τθν περιοχι καταχωροφνται τα προςωπικά ςτοιχεία του 

Διακζτθ/Αποβιϊςαντα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Το Πνομα, το Επϊνυμο και ο Τόποσ Κατοικίασ πρζπει 

να ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά. 

Περιοχή 7: Σε αυτι τθν περιοχι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία κανάτου, 

από τα οποία θ θμερομθνία κανάτου είναι υποχρεωτικι. 

Περιοχή 8: Σε αυτι τθν περιοχι ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ επιςυνάπτει θλεκτρονικά ςε μορφι 

pdf τθ Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου – το ςυνθμμζνο δεν πρζπει να ξεπερνά ςε μζγεκοσ το 

10ΜΒ. 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ ςυμπλιρωςθ των παραπάνω ςτοιχείων, ο υπάλλθλοσ του ΚΕΡ 

κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλήρωςη Τποβολήσ Αίτηςησ…» 
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Βήμα 3: Ζχοντασ κάνει «κλικ» ςτο κουμπί «Επόμενο: Ολοκλιρωςθ Υποβολισ Αίτθςθσ…» 

εμφανίηεται οκόνθ για ανάγνωςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ, όπωσ απεικονίηεται 

παρακάτω.  Από αυτι τθν οκόνθ μποροφμε να πραγματοποιιςουμε τθν υποβολι κάνοντασ 

κλικ ςτο «Επόμενο: Τποβολή Αίτηςησ». Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςτρζψουμε 

ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ για επεξεργαςία των ςτοιχείων που ζχουμε καταχωριςει. Αυτό 

γίνεται κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί «Προηγοφμενο: Καταχϊρηςη τοιχείων Αίτηςησ…». Αν 

επικυμοφμε να ακυρϊςουμε τθν αίτθςθ κάνουμε «κλικ» ςτο κουμπί «Ακφρωςη». 

 

 

4.6 Αναζήτηςη πορείασ αίτηςησ έκδοςησ πιςτοποιητικού 
 

Βήμα 1: Θ πρϊτθ φόρμα που εμφανίηεται μετά τθν είςοδό μασ ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικισ 

υποβολισ αιτιςεων ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν (βιματα 1-6 τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ), 

είναι θ παρακάτω. Μζςω αυτισ τθσ φόρμασ μποροφμε να ενθμερωκοφμε για τθν πορεία 

αιτιςεων που ζχουμε κατακζςει ςτο ςφςτθμα με χριςθ των ςτοιχείων taxisnet με τα οποία 

ειςιλκαμε ςτθν εφαρμογι. 
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Βήμα 2: Για τθν αναηιτθςθ υπάρχουν κριτιρια τα οποία ορίηονται ςτθν περιοχή 1 τθσ 

παρακάτω οκόνθσ. Στο παράδειγμα που παρατίκεται ζχει επιλεγεί το Δικαςτικό Κατάςτθμα 

ςτο οποίο κατατζκθκε θ αίτθςθ, κακϊσ και ο τφποσ πιςτοποιθτικοφ. Επίςθσ ζχεισ 

κακοριςτεί και το διάςτθμα υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Κάνοντασ «κλικ» ςτο κουμπί 

«Αναηιτθςθ», λαμβάνουμε τα αποτελζςματα που εμφανίηονται ςτθν περιοχή 2 τθσ 

φόρμασ.  

 

χετικά με την ειςαγωγή κριτηρίων: Πςο περιςςότερα κριτιρια ειςάγουμε, τόςο 

περιορίηουμε τθ λίςτα αποτελεςμάτων. Ωςτόςο είναι εφικτό να κάνουμε αναηιτθςθ χωρίσ 

να ειςάγουμε τιμι ςε κανζνα κριτιριο, οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ ςτα αποτελζςματα 

εμφανίηονται όλεσ οι αιτιςεισ που ζχουμε υποβάλει με τα ςτοιχεία taxisnet με τα οποία 

ειςιλκαμε ςτο ςφςτθμα. Δθλαδι, ςτα αποτελζςματα αυτά κα περιλαμβάνονται οι αιτιςεισ 

ανεξαρτιτωσ Δικαςτικοφ Καταςτιματοσ, Τφπου Ριςτοποιθτικοφ, Κατάςταςθ Αίτθςθσ, 

Θμερομθνίασ Υποβολισ. 

χετικά με την κατάςταςη των αιτήςεων: Θκατάςταςθ των αιτιςεων φαίνεται ςτθν πρϊτθ 

ςτιλθ των αποτελεςμάτων όπωσ επιςθμαίνεται ςτθν παρακάτω οκόνθ. Θ κατάςταςθ κα 

ζχει κάποια από τισ εξισ τιμζσ: ΥΡΟΒΛΘΘΕΙΣΑ, ΣΕ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΜΟΔΙΟ, ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ, ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ.  

Στθν περίπτωςθ που θ κατάςταςθ τθσ πορείασ τθσ αίτθςθσ είναι «ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ», ςτθ διπλανι ςτιλθ «Ραρατθριςεισ» ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να δει 
ποια δικαιολογθτικά απαιτοφνται, κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ με το Δικαςτικό 
Κατάςτθμα. Επιςθμαίνεται ότι είναι εφικτι θ αποςτολι των δικαιολογθτικϊν που 
απαιτοφνται και με e-mail. Στο τζλοσ των Οδθγιϊν Χριςθσ υπάρχει λίςτα με ςτοιχεία 
επικοινωνίασ των τμθμάτων Ριςτοποιθτικϊν των Δικαςτικϊν Καταςτθμάτων. 
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Στθν περίπτωςθ που θ κατάςταςθ τθσ πορείασ τθσ αίτθςθσ είναι «ΑΝΑΜΟΔΙΟ», ο 

ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να κατακζςει τθν αίτθςθ ςε άλλο Δικαςτικό Κατάςτθμα 

ανάλογα με τθν κατοικία κανάτου 

 

 

 

 

 

 

4.6  Σρόποσ Αναζήτηςησ Πιςτοποιητικού (για λογαριαςμό Σρίτου) 
 

Πταν κζλουμε να αναηθτιςουμε Πιςτοποιητικό για λογαριαςμό Σρίτου ακολουκοφμε τα 

παρακάτω βιματα : 
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Επιλζγουμε τθν Υπθρεςία – Κατάςτθμα που κα κάνουμε τθν αναηιτθςθ 

 

Μετά επιλζγουμε τον τφπο του πιςτοποιθτικοφ  που κζλουμε  να αναηθτιςουμε

 

Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε τθ  ϊςτε 

να δοφμε τθν πορεία των πιςτοποιθτικϊν  του ΚΕΡ των αιτιςεων που ζχουμε υποβάλει  

Πταν κζλουμε να παραλάβουμε πιςτοποιθτικό για λογαριαςμό τρίτου τότε ακολουκοφμε 

τα παραπάνω και ολοκλθρϊνουμε  τθν πορεία αναηιτθςθσ ωσ εξισ  : 

 

Στθν περιοχι ςυμπλθρϊνουμε τα 

ςτοιχεία του τρίτου προςϊπου για το οποίο κζλουμε να γίνει θ αναηιτθςθ 
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4.8 Παραλαβή Πιςτοποιητικού 
 

Πταν ο ενδιαφερόμενοσ ςε μια αίτθςθ ζκδοςθσ ενόσ πιςτοποιθτικοφ βλζπει κατάςταςθ 

ΑΝΑΜΟΔΙΟ, αυτό ςθμαίνει ότι το Δικαςτικό Κατάςτθμα ςτο οποίο υπζβαλε τθν αίτθςθ δεν 

είναι αρμόδιο για τθν ζκδοςθ του εν λόγω πιςτοποιθτικοφ.  

Πταν ο ενδιαφερόμενοσ βλζπει κατάςταςθ ΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ, ςτθ διπλανι 

ςτιλθ «Ραρατθριςεισ» μπορεί να δει ποια δικαιολογθτικά απαιτοφνται, κακϊσ και ςτοιχεία 

επικοινωνίασ με το Δικαςτικό Κατάςτθμα. Επιςθμαίνεται ότι είναι εφικτι θ αποςτολι των 

δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται και με e-mail. Στο τζλοσ των Οδθγιϊν Χριςθσ υπάρχει 

λίςτα με ςτοιχεία επικοινωνίασ των τμθμάτων Ριςτοποιθτικϊν των Δικαςτικϊν 

Καταςτθμάτων.  

Πταν ο ενδιαφερόμενοσ βλζπει κατάςταςθ ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ, αυτό ςθμαίνει ότι το 

πιςτοποιθτικό ζχει εκδοκεί και μπορεί να το παραλάβει είτε θλεκτρονικά κάνοντασ “κλικ” 

ςτο ςφνδεςμο “Λιψθ” ςτθ ςτιλθ ζγγραφο, όπωσ απεικονίηεται παρακάτω. Αν θ αίτθςθ για 

ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ εμφανίηεται ςε κατάςταςθ «ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ» αλλά δεν υπάρχει 

ςφνδεςμοσ «Λιψθ» για θλεκτρονικι παραλαβι, τότε ο Αιτϊν πρζπει να μεταβεί ςτο 

Δικαςτικό Κατάςτθμα για Ραραλαβι, κακϊσ θ ζκδοςθ του Ριςτοποιθτικοφ 

πραγματοποιικθκε πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Θλεκτρονικισ Ραραλαβισ 

Ριςτοποιθτικοφ. 
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4.9  Σρόποσ Παραλαβήσ  Πιςτοποιητικού ( Ηλεκτρονικά) 
 

Για να μπορζςουμε να κατεβάςουμε το Ριςτοποιθτικό ςτον Υπολογιςτι μασ όταν δοφμε τθν 

ζνδειξθ ςτθ αίτθςθ που ζχει υποβάλλει ότι ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ πρζπει να κάνουμε τα 

παρακάτω βιματα : 

 

 Για να μπορζςουμε να κάνουμε τθ λιψθ του ςυνθμμζνου πιςτοποιθτικοφ από 

τθ ςτιγμι που ζχει ενεργοποιθκεί θ λιψθ και γράφει «ΟΛΟΚΛΘΩΘΘΚΕ»  

πρζπει να ζχουμε εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι μασ το acrobatreader 

 

 Ρθγαίνουμε ςτθ ζνδειξθ ΛΘΨΘ      και κάνουμε “ΚΛΙΚ” και μασ ανοίγει τθν 

παρακάτω οκόνθ      

 

Και επιλζγουμε το κατζβαςμα του αρχείου ςε μορφι PDF , επιλζγοντασ  το «  Άνοιγμα με 

AdobeAcrobatReaderDC ». 

Είναι απαραίτθτο θ λιψθ – άνοιγμα των αρχείων των πιςτοποιθτικϊν  που ανεβαίνουν ςτθν 

εξωςτρζφεια να γίνεται με το acrobatreader γιατί  με άλλεσ εφαρμογζσ αν επιχειριςουμε ν 

το ανοίξουμε, είναι πολφ πικανό να  μθν φαίνεται θ ψθφιακι υπογραφι. 
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   ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1η 

 

Προςοχή : 

Σε όλα τα ςτάδια υποβολισ τθσ οριςτικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, και για να χορθγιςουμε 

αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ  ςτον αιτοφντα πριν τθν οριςτικι υποβολι,  

εκτυπϊνουμε αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με ζνα print screen  

 

   ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2η  
 

Για τθν ςωςτι παραλαβι – “ΛΘΨΘ” του πιςτοποιθτικοφ, ενδείκνυται θ χριςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ εξωςτρζφειασ να γίνεται από ςυγκεκριμζνουσ  browser(FIREFOX  - CHROME 

-  INTERNETEXPLORER) για να μην υπάρχουν προβλήματα με την εμφάνιςη τησ 

Ηλεκτρονικήσ Τπογραφήσ. 

 

5. Επικοινωνία με Δικαςτικά Καταςτήματα 

5. Επικοινωνία με Δικαςτικά Καταςτήματα και αρμοδιότητα αυτϊν 

 

5.1 Ειρηνοδικεία 

 

1. Ειρηνοδικείο Αθηνϊν  

Σοπική αρμοδιότηταΔήμοι - Περιοχζσ: Ακθναίων, Αγίασ Βαρβάρασ, Αγίου 

Δθμθτρίου, Αιγάλεω, Αλίμου, Αργυροφπολθσ, Αςπροπφργου, Βοφλασ, 

Βουλιαγμζνθσ, Βφρωνα, Γαλατςίου, Γλυφάδασ, Δάφνθσ, Ελλθνικοφ, 

Ηωγράφου, Θλιοφπολθσ, Καιςαριανισ, Μοςχάτου, Ραλαιοφ Φαλιρου, 

Υμθττοφ, Χαϊδαρίου και Νζασ Μάκρθσ 

ΔΙΚΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

A/
A 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΜΑΙL THΛΕΦΩΝΑ 

1.  Τμιμα diathikes@eirinodikeioathinon.gr 2108709777 - 
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Ρερί δημοςίευςησ ή 

μη Διαθήκησ 

 

Διακθκϊν  780 
 

2.  
 
Ρερί μη αποποίηςησ 

Κληρονομίασ 

 

Τμιμα 
Εκουςίασ 

ekousia@eirinodikeioathinon.gr 
 

2108709706 
2108709924 

3. Ριςτοποιθτικό περί 
μη 
ανάκληςησ/τροποποί
ηςησ/αφαίρεςησ 
κληρονομητηρίου) 
 

Τμιμα 
Εκουςίασ 

ekousia@eirinodikeioathinon.gr 
 

2108709706 
2108709924 
 

4. Ριςτοποιθτικό περί 
μη άςκηςησ ενδίκων 
μζςων κατά 
αποφάςεωσ 
Ειρθνοδικείου 
 

Τμιμα 
Κατάκεςθσ 
δικογράφω
ν Τακτικισ – 
Μικροδιαφ
ορϊν – 
Ρεριουςιακ
ϊν 
Διαφορϊν 
και 
Ρολιτικϊν 
Ζνδικων 
Μζςων  

katathesi@eirinodikeioathinon.gr 
 
 
arxeio@eirinodikeioathinon.gr 
(αποφάςεισ πριν το 2016) 

2108709709 
2108709771 
2108701445 

5. Ριςτοποιθτικό περί 
μη αςκήςεωσ 
ανακοπήσ ςε διαταγι 
πλθρωμισ, 
Ριςτοποιθτικό μθ 
άςκθςθσ ανακοπισ ςε 
διαταγι απόδοςθσ 
μιςκίου, 
Ριςτοποιθτικό περί 
μθ άςκθςθσ 
ανακοπισ κατά 
εκτελζςεωσ ι 
αρνθτικισ διλωςθσ 
τρίτου 
 

Τμιμα 
Κατάκεςθσ 
δικογράφω
ν Τακτικισ – 
Μικροδιαφ
ορϊν – 
Ρεριουςιακ
ϊν 
Διαφορϊν 
και 
Ρολιτικϊν 
Ζνδικων 
Μζςων  

katathesi@eirinodikeioathinon.gr 
 
 
arxeio@eirinodikeioathinon.gr 
(διαταγζσ πριν το 2016) 

2108709709 
2108709771 
2108701445 

mailto:katathesi@eirinodikeioathinon.gr
mailto:arxeio@eirinodikeioathinon.gr
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6. 
Ριςτοποιθτικό περί 
μθ υποβολισ αίτθςθσ 
και περί μθ ζκδοςθσ 
οριςτικισ απόφαςθσ 
δικαςτικισ ρφκμιςθσ 
οφειλϊν ι 
επικφρωςθσ 
δικαςτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ κατά 
τισ διατάξεισ του 
ν.3869/2010 για τα 
υπερχρεωμζνα 
φυςικά πρόςωπα. 

 

Τμιμα 
Υπερχρεωμ
ζνων 

ro3869-10@eirinodikeioathinon.gr 
 

2108709750 -
751  
2108709762 

7. 
Χοριγθςθ 
Ριςτοποιθτικοφ Ρερί 
μθ ζκδοςθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ 
για λφςθ Ιδιωτικισ 
Κεφαλαιουχικισ 
Εταιρείασ ΙΚΕ 
ν.4072/2013. 

 

Τμιμα 
Εκουςίασ 

ekousia@eirinodikeioathinon.gr 2108709706 
2108709924 
 

8. Ριςτοποιθτικό περί 
μθ Κατάκεςθσ 
Αίτθςθσ για Διοριςμό 
ι Αντικατάςταςθ 
Εκκακαριςτι ι 
Συνεκκακαριςτι 

Τμιμα 
Εκουςίασ 

ekousia@eirinodikeioathinon.gr 2108709706 
2108709924 

 

 

2. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου 

 Σοπική αρμοδιότηταΔήμοι - Περιοχζσ: Χαλανδρίου, Χολαργοφ, Αγ. 

Ραραςκευισ, Βριλθςςίων, Ρεντζλθσ, Ν. Ρεντζλθσ, Ν. Ψυχικοφ, Ραπάγου, 

Ρολφδροςου και Φιλοκζθσ - Ψυχικό 

Σηλ. 210 6812085 & 210 6810380  

Email : 

eirhnodikeio.xalandrioy@yahoo.com&politiko.eir.xalandriou@5529.syzefxi

s.gov.gr 

 

mailto:eirhnodikeio.xalandrioy@yahoo.com
mailto:politiko.eir.xalandriou@5529.syzefxis.gov.gr
mailto:politiko.eir.xalandriou@5529.syzefxis.gov.gr
mailto:politiko.eir.xalandriou@5529.syzefxis.gov.gr
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3. Ειρηνοδικείο Αμαρουςίου 

Σοπική αρμοδιότηταΔήμοι - Περιοχζσ: Αμαρουςίου, Κθφιςιάσ, Δροςιάσ, 

Εκάλθσ, Λυκόβρυςθσ, Μελιςίων, Ρεφκθσ και Ν. Ερυκραίασ). 

Τμιμα Εκουςίασ (πιςτοποιθτικά διακθκϊν, αποποιιςεων, 

κλθρονομθτθρίων) 

Σηλ. 210 6142034, 

E-maileirinodikeioamarousiou@gmail.com 

Ρολιτικό Τμιμα (πιςτοποιθτικά ανακοπϊν, ενδίκων μζςων) 

Σηλ. 210 6142032,   

E-maileirinodikeioamarousiou@gmail.com 

 

4. Ειρηνοδικείο  Περιςτερίου 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ : Ρεριςτερίου. 

Σηλ. 210 5711781,    210 5748460     

E-maileirprstr@otenet.gr 

 

 

5. Ειρηνοδικείο Ιλίου 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ :lλίου, Αγ. Αναργφρων, Ρετροφπολθσ 

Σηλ. 2132127660 για Ρερί Δθμοςίευςθσ ι Μθ Διακικθσ και Αποποίθςθσ. 

Σηλ. 2132127670 για Ρερί Ανακοπϊν, Ενδίκων Μζςων και 

Κλθρονομθτθρίων. 

E-maileirinodikioiliou@otenet.gr,syzefxis@5527.syzefxis.gov.gr 

 

6. Ειρηνοδικείο Νζασ Ιωνίασ 
Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ : Νζασ Ιωνίασ, Ν. Θρακλείου, Ν. 
Φιλαδζλφειασ, Ν. Χαλκθδόνασ και Μεταμόρφωςθσ 
Σηλ. 210 2796400, 210 2793289  
E-mailirinodikionionia@yahoo.gr 

 
7. Ειρηνοδικείο Ελευςίνασ 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ : Ελευςίνασ, Μαγοφλασ, Βιλλίων, 
Μάνδρασ και Οινόθσ  
Σηλ. 2105542776  
E-maileirinod.elefsina@yahoo.com,  irinod.elefsina@yahoo.gr 

 
8. Ειρηνοδικείο Αχαρνϊν 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ : Αχαρνϊν, Άνω Λιοςίων, Καματεροφ, 
Φυλισ, Ηεφυρίου, Κρυονερίου, Χαςιάσ και Θρακομακεδόνων 
Σηλ. 210-2448573, 210-2448574,   ΕΩΣ. 1 ΡΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΘΜΑ 
E-mail eirinodikeio.axarnwn@yahoo.gr 

mailto:eirinodikeioamarousiou@gmail.com
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9. Ειρηνοδικείο Κορωπίου 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ :Κρωπίασ, Γλυκϊν Νερϊν, αφινασ, 
Λοφτςασ, Ραλλινθσ, Ραιανίασ, Σπάτων, Βάρκιηασ, Γζρακα, Βάρθσ, Ρόρτο 
άφτθ, Ρικερμίου, Ανκοφςασ και Μαρκόπουλου 
Σηλ. 210-6622506, 210-6627431 
E-mailirinkor@otenet.gr 

 
10. Ειρηνοδικείο Μαραθϊνα 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ : Μαρακϊνασ, Αγ. Στεφάνου, 
Ανοίξεωσ, Αυλϊνασ, Αφιδνϊν, Βαρνάβα, Γραμματικοφ, Διονφςου, Καλάμου, 
Καπανδριτίου, Μαλακάςασ, Μαρκοποφλου Ωρωποφ, Μπάλασ, Ν. Ραλατίων, 
Ρολυδεντρίου, Σκάλασ Ωρωποφ, Σταμάτασ, Συκαμίνου και Ωρωποφ 
Σηλ. 2295052633 -2295054133 
E-maileirmarathona@gmail.com 

 
11. Ειρηνοδικείο Μεγάρων 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ : Νζασ Ρεράμου 

και περιοχζσ: Κινζττα μζχρι 60ο χλμ και Αλεποχϊρι (εκτόσ Ψάκασ). 

Σηλ. 2296022868  

E-maileirinod.pistop@gmail.com 

 

12. Ειρηνοδικείο Πειραιά 
Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – περιοχζσ : Ρειραιά, Κερατςινίου, Ν. Φαλιρου, 
Ρεράματοσ και Δραπετςϊνασ 
Ριςτοποιθτικά Αποποίθςθσ-Διακθκϊν 
Σηλ. 210-4178916  
E-maildiathikes.eirpeir@gmail.com ι diathikes@eir-peir.gr  
Ριςτοποιθτικά Ανακοπϊν 
Σηλ. 210-4137753  
E-mail periousiakes_diafores.eirpeir@gmail.com ι 
periousiakes_diafores@eir-peir.gr 
Ριςτοποιθτικά Κλθρονομθτθρίων 
Σηλ.210-4112513 
E-mail ekousia.eirpeir@gmail.com ι ekousia@eir-peir.gr 
Ριςτοποιθτικά Ενδίκων Μζςων 
Σηλ. 210-4178918 
E-mailarxeio.eirpeir@gmail.com ι arxeio@eir-peir.gr  
 

13. Ειρηνοδικείο Χαλκίδασ 
Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ :  
Σηλ. 2221075510 εςωτ. 1  
E-maileirhalk_gramm@yahoo.gr 
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14. Ειρηνοδικείο Θεςςαλονίκησ 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – περιοχζσ : Αγίου Ραφλου Αγίου, Ακαναςίου 
(Κοιν. Αγ. Ακαναςίου, Αγχιάλου, Βακυλάκκου, Γζφυρασ, Ν. Μεςιμβριασ, 
Ξθροχωρίου) Αμπελοκιπων Ρανοράματοσ Αξιοφ (Κοιν. Κυμίνων, Ν. 
Μαλγάρων) Ελευκερίου – Κορδελιοφ Ευόςμου Εχεδϊρου (Κοιν. Σίνδου, 
Καλοχωρίου, Δ. Ιωνίασ) Καλαμαριάσ Καλλικζασ (Κοιν. Μεςαίου, Ν. 
Φιλαδζλφειασ, Νεοχωροφδασ, Ρενταλόφου) Τριανδρίασ Θζρμθσ (πλθν Ν. 
υςίου και Ταγαράδων) Θερμαϊκοφ (Κοιν. Αγ. Τριάδοσ, Ν. Επιβατϊν, 
Ρεραίασ) Μενεμζνθσ Μθχανιϊνασ (Κοιν. Αγγελοχωρίου) Ρολίχνθσ 
Μυγδονίασ (Κοιν. Δρυμοφ, Λθτισ, Μελιςςοχωρίου) Νεαπόλεωσ 
Ωραιοκάςτρου Ρυλαίασ ΣταυρουπόλεωσΣυκεϊν Χαλάςτρασ (Κοιν. 
Ανατολικοφ) Χορτιάτθ (Κοιν. Εξοχισ, Φιλφρου), Κοινότθτεσ Ευκαρπίασ – 
Ρεφκων+. 
 
Α) Για τα πιςτοποιητικά διαθηκϊν και αποποιήςεων  
E-mailpistopoiitika.eirthess@gmail.com 
Σηλ: 2313311345 ή 2313311344 ή 2313311343 
 
Β) Για τα πιςτοποιητικά κληρονομητηρίων 
E-mailekousia.thess@gmail.com 
Σηλ: 2313311484 
 
Γ) Για τα πιςτοποιητικά ανακοπϊν και ενδίκων μζςων  
E-mailenorkes.eirthess@gmail.com 
Σηλ: 2313311387 
 

15. Ειρηνοδικείο Κουφαλίων 
Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – περιοχζσ : Διμοσ Κουφαλιϊν (Δ.Δ. 
Ρροχϊματοσ , Δ.Δ. Ακροποτάμου, Δ.Δ. Καςτανά), Διμοσ Χαλκθδόνασ (Δ.Δ. Μ. 
Μοναςτθρίου, Δ.Δ. Λουδία, Δ.Δ. Ραρκενίου, Δ.Δ. Αδζνδρου, Δ.Δ. 
Βραχιάσ, Δ.Δ. Βαλτοχωρίου, Δ.Δ. Ελεοφςασ), Διμοσ Ρζλλασ (Δ.Δ. Ακφρων, 
Δ.Δ. αχϊνασ)+. 
Σηλ.  2391052867  
E-maileirinodikeiokoufalion@hotmail.gr 

 
16. Ειρηνοδικείο Βαςιλικϊν 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – περιοχζσ : (Διμοι - Ρεριοχζσ: Νομοφ 
Θεςςαλονίκθσ: Διμοσ Βαςιλικϊν (Αγία Ραραςκευι, Άγιοσ Αντϊνιοσ , 
Βαςιλικά, Λιβάδι, Ρεριςτερά, Σουρωτι, Οικιςμοί Λακκιά, Μονοπιγαδο, 
Διμοσ Επανομισ (Επανομι, Μεςθμζρι), Διμοσ Μίκρασ (Καρδία, Κάτω 
Σχολάρι, Ρλαγιάρι, Τρίλοφοσ), Οικιςμόσ Άνω Σχολάρι, Διμοσ Θζρμθσ (Νζο 
φςιο, Ταγαράδεσ), Νομοφ Χαλκιδικισ: Διμοσ Ανκεμοφντασ 
(Γαλαρινόσ, Γαλάτιςτα, Δουμπιά), Οικιςμοί Αγίασ Αναςταςίασ, Ρρινοχϊρι, 
Διμοσ Νζασ Καλλικράτειασ (Άγιοσ Ραφλοσ, Λάκκωμα, Νζα Γωνιά, Νζα 
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Καλλικράτεια, Νζα Σίλατα), Οικιςμοί Νζα Θράκλεια, οδόκθποσ, Σωηόπολθ, 
Διμοσ Ρολυγφρου (Σανά), Διμοσ Τρίγλιασ (Ελαιοχϊρια, Κρινθ, Ρετράλωνα)+. 
Σηλ. 23960 22940  
E-mailypdi941@otenet.gr 

 
17. Ειρηνοδικείο  Λαγκαδά 

Σοπική αρμοδιότητα Δήμοι – Περιοχζσ : *Διμοι - Ρεριοχζσ: Διμοσ Αγίου 
Γεωργίου (Κοινότθτα Αςπροβάλτασ, Βραςνϊν), Διμοσ Απολλωνίασ 
(Κοινότθτα Μελιςςουργοφ, Νικομθδινοφ, Νζασ 
Απολλωνίασ, Ρεριςτερϊνασ, Στίβου), Διμοσ Αςςιρου (Κοινότθτα 
Αςςιρου, Κρικιάσ), Διμοσ Βερτίςκου (Κοινότθτα 
Βερτίςκου, Εξαλόφου, Λοφίςκου, Πςςθσ), Διμοσ Εγνατίασ (Κοινότθτα 
Ευαγγελιςμοφ, Νυμφόπετρασ, Ρροφιτου, Σχολαρίου), Διμοσ Καλλινδοίων 
(Κοινότθτα Αδάμ. Ηαγκλιβερίου, Καλαμωτοφ, Ρετροκεράςων, Σαρακινασ), 
Διμοσ Κορωνείασ (Κοινότθτα Αγίου 
Βαςιλείου, Αρδαμερίου, Βαςιλουδίου, Γερακαροφσ, Λαγκαδικίων), Διμοσ 
Λαγκαδά (Διμο Λαγκαδά, Κοινότθτα Αναλιψεωσ, Θρακλείου, 
Καβαλλαρίου, Κολχικοφ, Λαγυνϊν, Ρεριβολακίου, Χρυςαυγισ), Διμοσ 
Λαχανά (Κοινότθτα Καρτερϊν, Λαχανά, Λευκοχωρίου, 
Νικοπόλεωσ, Ξυλοπόλεωσ), Διμοσ Μαδφτου (Κοινότθτα Απολλωνίασ, 
Μοδίου, Νζασ Μαδφτου), Διμοσ εντίνασ (Κοινότθτα Άνω Σταυροφ, Βόλβθσ, 
Σταυροφ), Διμοσ Σοχοφ (Δ.Δ. Σοχοφ,  Αςκοφ, Κρυονερίου, Οικιςμόσ Αυγισ), 
Διμοσ Αρζκουςασ (Οικιςμόσ Αρζκουςασ, Λευκοφδασ, Μαυροφδασ, 
 Σκεπαςτοφ, Λίμνθσ, Στεφανινϊν, Φιλαδελφίου, Ανοιξιάσ, Ξθροποτάμου) 
και Δ.Δ. Λοφίςκου (Δ.Δ Λοφίςκου, Οικιςμόσ Αρετισ του Διμου Βερτίςκου)+. 
Σηλ. 2394022074 
E-mail eirinodikeiolag@yahoo.gr 

 

5.2 Πρωτοδικεία 

 
1. Πρωτοδικείο Αθήνασ  

Θ επικοινωνία με το Ρρωτοδικείο Ακθνϊν, κα γίνεται μζςω του site  τθσ υπθρεςίασ  
www.protodikeio-ath@gr 

 
 

2. Πρωτοδικείο Πειραιά 

i. ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ  Σηλ. 2132157174,2132157256  

e-mail off514@protodikeio-peir.gr 

ii. ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΩΝ  Σηλ. 2132157255  

E-mail off516@protodikeio-peir.gr 
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iii. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  Σηλ. 2132157183,2104288140-4 

 E-mail off523@protodikeio-peir.gr     

iv. ΔΙΑΘΗΚΩΝ  Σηλ. 2132157188 

E-mail  off524@protodikeio-peir.gr 

v. ΠΣΩΧΕΤΕΩΝ - ΕΣΑΙΡΙΩΝ Σηλ. 2132157185, 2132157190 

E-mail off525@protodikeio-peir.gr 

 
 
3. Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκησ 

i.  ΣΜΗΜΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ – ΔΙΑΣΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

τηλ: 2313 311 214 (διαταγζσ πλθρωμισ)  2313 311 216 (αςφαλιςτικά) 2313 
311 210 (νομικι βοικεια) 

E-mail: asfalistika.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr 

ii. ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ (όπου κατατίθενται και τα ζνδικα 
μζςα) 

τηλ: 2313 311 206/207  

E-mail: katathesi.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr 

iii. ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ (όπου τηρείται το 
αρχείο εταιρικϊν) 

Tηλ: 2313 311 341/ 467, 2313 311 270 (αρχείο εταιρικϊν) , 2313 311 357 
(απόγραφα)  

E-mail: polarxeio.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr  

iv. ΣΜΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ – ΔΙΑΘΗΚΩΝ – ΩΜΑΣΕΙΩΝ-ΕΣΑΙΡΙΚΩΝ 

τηλ. 2313 311 273 /274 , 2313 311 272 (Σωματεία) 

E-mail: pistop.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr 

v. ΣΜΗΜΑ ΠΣΩΧΕΤΕΩΝ 
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τηλ2313 311 268/269 

E-mail: ptwxeyseis.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr 

 

4. Πρωτοδικείο Χαλκίδασ  

Σηλ. : 2221025196- 2221025197  

E-mail: protchal@hotmail.gr 

 

5.3 Εφετεία 

 
1. Εφετείο Θεςςαλονίκησ 

 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Σηλζφωνο : 2313311440  

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

s.vernardou@thess-courts.gr, 2313311328 

 

k.tsagkarlis@thess-courts.gr, 2313311459 

 

2. Εφετείο Αθηνϊν 

Τμιμα Ενδίκων Μζςων  
210-6404150,E-maildim.pol@efeteioathinon.gr 
 
Τμιμα Ρολιτικϊν Εδρϊν  
2106404148,E-maila.kaloudis@efeteioathinon.gr 

 

3. Εφετείο Εφβοιασ 

E-mail: efetio.evias@gmail.com 

Σηλ 2221037160 και 2221037150 

E-mail kkarvouniari@5361.syzefxis.gov.gr   και   sanastasiou@5361.syzefxis.gov.gr     
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