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Θέμα: Δυσλειτουργίες διαδικασιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

     Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής «ΣΟΛΩΝ» για τα 

ΚΕΠ έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα τα οποία έχουν αναφερθεί και ατομικά από 

συναδέλφους μας στο ΥΨηΔ, αλλά και από την ΠΟΣΕΚΕΠ. Δυστυχώς, μέχρι και 
σήμερα δεν έχει γίνει η παραμικρή βελτίωση. 

     Κατά γενική ομολογία τόσο των εργαζόμενων στα ΚΕΠ όσο και των πολιτών, η 
εφαρμογή είναι δύσχρηστη με πολλές αστοχίες και σε αρκετές περιπτώσεις αποτρέπει 
τους πολίτες να διεκπεραιώνουν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους, με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνονται τα ΚΕΠ ειδικά σε καθεστώς lockdown. 

     Κατωτέρω παραθέτουμε εκ νέου  προτάσεις μας που χρήζουν άμεσης 
υλοποίησης, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Συγκεκριμένα : 

1. Στην πλατφόρμα «ΣΟΛΩΝ» δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αίτησης 
προς αποθήκευση (όχι print screen). Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης 
της αίτησης και προβολής της με τα στοιχεία του αιτούντος. 

2. Προσθήκη πεδίων για τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων των τρίτων 
προσώπων και κυρίως επικοινωνίας όπως κινητό και email. 

3. Διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων με 
την πλατφόρμα «ΣΟΛΩΝ» και αυτόματη εμφάνιση των στοιχείων του 
θανόντος, ώστε να μην επισυνάπτεται ληξιαρχική πράξη θανάτου, παρά 
μόνο όταν δεν είναι δυνατή η άντληση στοιχείων. 

4. Για όλα τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί 
στην πλατφόρμα «ΣΟΛΩΝ» , προσθήκη με τα πλήρη στοιχεία τους στην 
εφαρμογή E-KEP και αυτόματη εμφάνισή τους κατά την επιλογή υπηρεσίας 
και την έκδοση διαβιβαστικού. Η έρευνα αυξάνει το χρόνο εξυπηρέτησης και 
ελλοχεύουν κίνδυνοι συμπλήρωσης λανθασμένων στοιχείων. 



 

5. Μόνιμη αναστολή της χρήσης παράβολων-μεγαρόσημων. Η επαναφορά 
τους θα πολλαπλασιάσει το χρόνο εξυπηρέτησης και θα αποτελέσει πηγή 
νέας ταλαιπωρίας των πολιτών. 

6. Τροποποίηση της ΚΥΑ, ώστε να ζητάνε σύννομα οι υπηρεσίες εκτός 
πλατφόρμας «ΣΟΛΩΝ» επιπλέον δικαιολογητικά. Π.χ. για το πιστοποιητικό 
περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς ζητείται από Ειρηνοδικεία πιστοποιητικό 
εγγυτέρων συγγενών χωρίς να προβλέπεται από την ΚΥΑ. 

7. Έκδοση εγκυκλίου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά διαδικασία 
Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου στην πλατφόρμα «ΣΟΛΩΝ» μέχρι να 
τροποποιηθεί η ΚΥΑ που θα πρέπει να τα περιλαμβάνει, καθώς κάποια 
διαφέρουν από τα ορισθέντα στις αιτήσεις των διαδικασιών που 
περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ και που εμφανίζονται στο e-KEP. 

     Ειδικότερα: 

     Για τα πιστοποιητικά περί πτώχευσης ή μη και περί κατάθεσης αίτησης πτώχευσης 
ή μη, ζητείται να επισυναφθεί Υ/Δ που πρέπει μάλιστα να έχει εκδοθεί μέσω gov.gr, 
με κείμενο ανάλογο με το σκοπό χρήσης, ενώ θα μπορούσε για την κάθε Υ/Δ να 
επιλέγεται κείμενο και να ενσωματώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται. 

8. Αυστηρή σύσταση από το ΥΨηΔ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε 
Ειρηνοδικεία, τα οποία ζητούν από τα ΚΕΠ να κάνουν χρήση της δικής τους 
εφαρμογής, να επισπεύσουν την υπαγωγή τους στην πλατφόρμα «ΣΟΛΩΝ» 
καθώς αυτό που ζητούν δεν είναι αποδεκτό ούτε προσωρινά. 

9. Αλλαγή του τρόπου αναζήτησης των υποθέσεων ως προς την 
ολοκλήρωσή τους. Δυνατότητα αναζήτησης και με τα στοιχεία του αιτούντος 
όχι μόνο με τον αριθμό της υπόθεσης. Επίσης, όταν μια υπόθεση κλείνει από 
τα Ειρηνοδικεία / Πρωτοδικεία με την ένδειξη «ελλιπή στοιχεία» να υπάρχει 
λεπτομερής αναφορά για τον λόγο απόρριψης με την παράθεση των 
στοιχείων που λείπουν. 
 

     Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Με τιμή 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

       
 

          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

                ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
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