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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση καταβολής μεγαροσήμων για τις διαδικασίες 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η -8-2021 επανήλθε σε ισχύ η διάταξη για την 
υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά, 
συμπεριλαμβανομένου και του νέου πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, που 
εκδίδονται από Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας. Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν μέχρι και 31-7-2021 δεν εισπράττεται κανενός είδους παράβολο.

Στις σχετικές αιτήσεις από 1-8-2021,  χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό 
παράβολο με κωδικό 1375, μεταβλητού ποσού, και στο πεδίο «μεταβλητό ποσό» τα 
ΚΕΠ και οι πολίτες  συμπληρώνουν:

 Το συνολικό ποσό των πέντε (5) ευρώ ανά πιστοποιητικό (αίτηση- 3€ 
και πιστοποιητικό-2€). Για κάθε επιπλέον πιστοποιητικό που ζητείται 
υπάρχει χρέωση δύο (2) ευρώ ανά πιστοποιητικό.

 Το συνολικό ποσό των δύο (2) ευρώ ανά απόφαση (για ακριβή 
αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων).

Το παράβολο πρέπει να έχει προπληρωθεί, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να 
μην έχει δεσμευτεί από τον αιτούντα πολίτη πριν αυτός υποβάλλει την αίτησή του στο 
ΚΕΠ.
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Για την εφαρμογή των ανωτέρω, στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ 
(solon.gov.gr),  έχει ενεργοποιηθεί το πεδίο: «Στοιχεία e-Παραβόλου», όπου οι πολίτες    
και τα ΚΕΠ συμπληρώνουν μόνο τον κωδικό προπληρωμένου ηλεκτρονικού 
παραβόλου, ώστε να μπορέσει ο  ο υπάλληλος του Φορέα, να κάνει τον έλεγχο και τη 
δέσμευση του e-παραβόλου. 

Επίσης, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΜΗΣ στο έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης 
Δήλωσης, με κωδικό 8035, το οποίο αντιστοιχεί στη νέα διαδικασία έκδοσης Ενιαίου 
Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, έχουν προστεθεί τα ακόλουθα στοιχεία: 
αριθμός αντιγράφων, πεδίο συμπλήρωσης  του κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, 
μεγαρόσημα ύψους 5ευρώ στα δικαιολογητικά. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θα επικαιροποιηθούν στο πληροφοριακό 
σύστημα ΕΡΜΗΣ και τα λοιπά έντυπα που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δικαιοσύνης ως προς το αιτούμενο παράβολο (κωδ. 1375).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Αλεξάνδρα Παβέλη

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4.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)
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