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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
Πληροφορίες:  a.mantesi@mindigital.gr
                         a.paveli@mindigital.gr

Τηλέφωνο:       210 9098 393, -394
                

                    
                  Αριθ. Φακ.:
                  ΔΥΜΣ/Φ.15/51/

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ  της χώρας
Kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Δικαιοσύνης
mtoula@justice.gov.gr
adialeti@justice.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαλειτουργικότητα πληροφοριακού συστήματος ΚΕΠ με ΟΣΔΔΥ-ΠΠ του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΥΜΣ/Φ.11/14575/5-6-2020 με το οποίο σας 
πληροφορήσαμε ότι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
ΔΑΔ/Φ15/9/12730/22-5-2020 (ΦΕΚ 2073/Β΄/2020) διεκπεραιώνονται πλέον και 
μέσω των ΚΕΠ διοικητικές διαδικασίες, αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Έχει ολοκληρωθεί η διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος 
των ΚΕΠ  με το Ολοκληρωμένο Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων 
Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης  (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
προκειμένου τόσο η αποστολή του αιτημάτων όσο και η παραλαβή των διοικητικών 
προϊόντων να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Η πρόσβαση στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία (solon.gov.gr) γίνεται μέσω 
των εξωτερικών εφαρμογών και δεν απαιτεί άλλους κωδικούς πλην των κωδικών 
που χρησιμοποιούν οι  υπάλληλοι  των ΚΕΠ. 

Για διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα εγχειρίδιο με οδηγίες 
χρήσης της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας, το οποίο θα υπάρχει αναρτημένο και στις 
ηλεκτρονικές ανακοινώσεις. 

Συναφώς επισημαίνουμε ότι:
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 Οι αιτήσεις αφορούν τα Ειρηνοδικεία-Πρωτοδικεία που είναι 
ενταγμένα στην σχετική εφαρμογή.

 Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται πρέπει να είναι πλήρεις με 
επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (αναστολή 
καταβολής αποϋλοποιημένου ενσήμου  έως 31/12/2020).

 Οι απαντήσεις θα έρχονται στην θυρίδα της σχετικής εφαρμογής 
του solon.gov.gr

 Στις οδηγίες χρήσης θα βρείτε Πίνακα με στοιχεία επικοινωνίας (e-
mail, τηλέφωνα) των δικαστικών καταστημάτων της χώρας 
(ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, εφετεία).

Η προϊσταμένη του τμήματος

Αλεξάνδρα Παβέλη

Εσωτερική διανομή
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργού
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα

 -Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: ekep@yap.gov.gr,  d.vlavianos@mindigital.gr

-ΓΓΠΣ Τμήμα Β’- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης : m.psoma@gsis.gr, v.tzovla@gsis.gr
(για ανάρτηση στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις)

mailto:ekep@yap.gov.gr
mailto:d.vlavianos@mindigital.gr
mailto:m.psoma@gsis.gr
mailto:v.tzovla@gsis.gr

	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: ΥΨηΔ 01/12/2020
Α. Π.: οικ. 33763 ΕΞ 2020 
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2020-12-01T12:00:39+0200




