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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΜΗΝΟ 2018 

 

Το πρώτο ενιάμηνο του 2018 έχουν συντελεστεί σημαντικές αναβαθμίσεις και έχουν 

προστεθεί νέες υπηρεσίες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣ Ολομέλειας οι 

οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την προαγωγή της ηλεκτρονικής 

δικαιοσύνης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1) Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο ΣτΕ, στα 11 Διοικητικά Εφετεία και 

29 Διοικητικά Πρωτοδικεία (διαλειτουργικότητα με ΟΣΔΔΥ ΔΔ / 16.5.2018). 

2) Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

(διαλειτουργικότητα με ΟΠΣ ΕλΣυν 16.5.2018). 

3) Η Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου σε 17 Ειρηνοδικεία (διαλειτουργικότητα  

με ΟΣΔΔΥ ΠΠ /16.8.2018). 

4) Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων δικηγόρων στο Μητρώο για διόρθωση – και 

συμπλήρωση στοιχείων του Δικηγόρου, Ηλεκτρονική πληρωμή ετήσιων 

συνδρομών, ανάρτηση φωτογραφιών για έκδοσης ταυτότητας κ.λπ.. 

5) Εφαρμογή Οργάνωσης ροής έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών  

a) Χρονοπρογραμματισμός έκδοσης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Ο 

Προγραμματισμός κάθε Συλλόγου θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τα 

στελέχη της Ομάδας Έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας. 

b) Υποβολή αιτήματος από τους Δικηγόρους απόκτησης ψηφιακού 

πιστοποιητικού, με επιλογή ημέρας και ώρας για εγκατάσταση, ενεργοποίηση 

και παραλαβή των ψηφιακών τους πιστοποιητικών, η οποία θα γίνεται 

αποκλειστικά με την φυσική τους παρουσία (GDPR). 

c) Αυτόματη σύνταξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών και υπεύθυνων 

δηλώσεων του Δικηγόρου απαραίτητα για την έκδοση ψηφιακού 



πιστοποιητικού από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) 

και αρχειοθέτησή τους. 

d) On Line τιμολόγηση και πληρωμή του USB Token (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας 

Υπογραφής   ΑΔΔΥ) 22 € πλέον Φ.Π.Α.,. 

e) Ενημέρωση του Λογιστηρίου κάθε Συλλόγου για τις εισπράξεις από την 

τιμολόγηση των USB Token. 

f) Επισυνάπτεται ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήματος 

Έκδοσης/Ανανέωσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών   

6) Συμμετοχή νέων Δικηγορικών Συλλόγων στο ΟΠΣ Ολομέλειας – Ενεργοποίηση ΔΣ. 

Σύρου και προετοιμασία τεσσάρων Δικηγορικών Συλλόγων για ένταξη στο ΟΠΣ 

Ολομέλειας μετά από αίτημά τους, από 1/1/2019 (Ναυπλίου, Τρικάλων, Κοζάνης, 

Τρίπολης Σπάρτης). 

7) Σύναψη συμβάσεων με τους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη χρήση του ΟΠΣ 

Ολομέλειας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου. 

8) Εφαρμογή ηλεκτρονικής παρακολούθησης για την επίλυση αιτημάτων των 

υπηρεσιών των Δικηγορικών Συλλόγων (υποβολή, ενέργειες, επίλυση, αποδοχή 

από το Σύλλογο, αρχειοθέτηση, κ.λπ) από την Ομάδα έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας 

ή τον ανάδοχο. 

9) Αναβάθμιση εφαρμογών επικοινωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς. 

10) Καθημερινή επικοινωνία και επίλυση των προβλημάτων που τίθενται από τις 

υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων στην Ομάδα έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας. 

 

  



Προγραμματισμός τελευταίου τετράμηνου 2018 

Ο προγραμματισμός αφορά το ΟΠΣ Ολομέλειας, τα πληροφοριακά συστήματα με 

τα οποία διαλειτουργεί και προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα: 

1. Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στα Πρωτοδικεία – Εφετεία 

(ΟΣΔΔΥ ΠΠ - Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας). 

2. Ολοκλήρωση εφαρμογών διαλειτουργικότητας ημερήσιου κλεισίματος 

ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων με το ΟΣΔΔΥ ΔΔ, ΟΣΔΔΥ ΠΠ και ΕλΣυν για 

όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, από την Ομάδα έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας, 

για την διασφάλιση αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την λειτουργία της 

Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Πανελλαδικά (απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας). 

3. Νομική Βοήθεια, On Line αλληλοενημέρωση ΟΠΣ Ολομέλειας και ΤΑΧΔΙΚ. 

Απλοποίηση διαδικασιών – επιτάχυνση διαδικασίας εξόφλησης γραμματίων 

Νομικής Βοήθειας. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΧΔΙΚ. 

4. Ψηφιακά Πιστοποιητικά – απόκτηση και χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών  

a. Ο κάθε Δικηγορικός Σύλλογος που επιθυμεί, σε συνεργασία με την Ομάδα 

έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας, θα ορίσει την έναρξη έκδοσης και 

ενεργοποίησης ψηφιακών πιστοποιητικών για τα μέλη του. 

Εξουσιοδοτημένα στελέχη της Ομάδας Έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας, που 

υποστηρίζουν το «Εντεταλμένο Γραφείο» του ΔΣΑ που υπάγεται στην Αρχή 

Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) σύμφωνα με την ΥΑΠ - Φ.60-

76-984 (ΦΕΚ 1162-B'-2012) επισκέπτεται το Δικηγορικό Σύλλογο κατά την 

έναρξη έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, για να ικανοποιήσει τα 

αιτήματα των Δικηγόρων που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα απόκτησης 

ψηφιακής υπογραφής και για να εκπαιδεύσει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

του Συλλόγου για την συνέχιση της έκδοσης. 

b. Ο Δικηγόρος από το γραφείο του μέσω του Portal.olomeleia.gr υποβάλει το 

αίτημά του, επιλέγει το χρόνο παραλαβής της  ψηφιακής υπογραφής από το 

Σύλλογό του, καταβάλει το τίμημα προμήθειας του USB Token. 

Tο σύστημα αυτόματα του εκδίδει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την 

υποβολή και έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, τα οποία προσκομίζει στο 

εξουσιοδοτημένο από το Σύλλογο αρμόδιο πρόσωπο και με την φυσική 

παρουσία του Δικηγόρου εκδίδεται η ψηφιακή υπογραφή. 

Το Σύστημα επίσης εκδίδει  και το τιμολόγιο αγοράς του USB Token (22 € συν 

ΦΠΑ) το οποίο εξακολουθεί να είναι το φθηνότερο της αγοράς. 

5. Οργάνωση Σεμιναρίων «Δικαιοσύνη και Δικηγόροι - νέες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες» (Ηλεκτρονική Κατάθεση, ψηφιακές υπογραφές, κ.λπ.) 

6. Ανάπτυξη πλατφόρμας υποστήριξης υπηρεσιών Δικηγορικών Συλλόγων και 

Δικηγόρων για την παρακολούθηση έναρξης / διακοπής / παύσης εργασιών στη 

Δ.Ο.Υ από τον δικηγόρο όπως υποβλήθηκε από το Δ.Σ. Καβάλας. 

7. Λεπτομερής επανεξέταση της σύμβασης μεταξύ Δ.Σ.Α. και Δικηγορικών 

Συλλόγων, λαμβάνοντας υπόψη το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καθώς και τους 

όρους που τίθενται από το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων (GDPR). 



 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Πρέπει να αναφέρω ότι εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα παροχής υπηρεσιών προς 

τους Δικηγόρους και τους πολίτες από τα πληροφοριακά συστήματα του ΥΔΔΑ και 

των άλλων φορέων του δημοσίου. Συγκεκριμένα: 

1) Ηλεκτρονική ανάρτηση των πρακτικών δίκης. Παρ’ ότι η εφαρμογή λειτουργεί από τον 

Σεπτέμβριο του 2017 στο ΟΠΣ Ολομέλειας, δεν παρέχεται ουσιαστικά καμία υπηρεσία 

στους Δικηγόρους, ειδικά στα μεγάλα δικαστήρια. Τα πρακτικά παραδίδονται έγκαιρα 

για ανάρτηση, όμως αυτά, είτε δεν καταχωρούν τους παραστάτες δικηγόρους, είτε δεν 

υπογράφονται από τον αρμόδιο Δικαστή με αποτέλεσμα να μην αναρτώνται. 

2) Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου στα Πολιτικά Δικαστήρια. Ο Αριθμός των 

διαδικασιών που ενεργοποιούνται στα Ειρηνοδικεία καλύπτει το 20% των υποθέσεων. 

Ακόμη μικρότερο ποσοστό προβλέπεται να ενεργοποιηθεί στα 4 Πρωτοδικεία και 

Εφετεία.  

3) Παρακολούθηση ροής Δικαστικών Υποθέσεων. Και στα τέσσερα μεγάλα έργα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ, ΟΣΔΔΥ ΠΠ, ΟΠΣ ΕλΣυν, ΣΔΙΤ καταγραφής 

πρακτικών) δεν παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ροής δικαστικών υποθέσεων. 

Σημειώνεται ότι ο τρόπος που σήμερα παραλαμβάνουμε τα δεδομένα για ενημέρωση 

των δικηγόρων, είναι απαρχαιωμένος και αντίκειται στις αρχές προστασίας προσωπικών 

δεδομένων (GPDR). 

4) Έκδοση Πιστοποιητικών – Βεβαιώσεων από τα Δικαστήρια. 

5) Ηλεκτρονική Ενημέρωση δικηγόρου για τον προσδιορισμό Δικασίμου στα Διοικητικά - 

Πολιτικά Δικαστήρια και το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

6) Μη αποδοχή από δικαστικές υπηρεσίες των Αποϋλοποιημένων ενσήμων 

7)  δικηγόρου για τον προσδιορισμό Δικασίμου στα Διοικητικά - Πολιτικά Δικαστήρια και 

το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

8) Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα (Ηλεκτρονική ταυτοποίηση δικηγορικής 

ιδιότητας σε κάθε δημόσια η ιδιωτική αρχή, Ηλεκτρονική Δημοσίευση Αποφάσεων 

Δικαστηρίων, Πλήρη κείμενα αποφάσεων Δικαστηρίων για την Εθνική Νομολογία, 

Έκδοση Ηλεκτρονικού Παραβόλου, για όλες τις διαδικασίες των Δικαστηρίων, On Line 

ενημέρωση ΕΦΚΑ με τις ασφαλιστικές εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματικών και 

Μισθωτών Δικηγόρων, FIND-A-LAWYER I, ΙΙ και ΙΙΙ, On Line λειτουργία του συστήματος 

Νομικής Βοήθειας, κ.λπ. 

Για τα ανωτέρω προτείνεται η υποβολή υπομνήματος προς την Διεύθυνση Πληροφορικής 

του ΥΔΔΑΔ, με στόχο την συνεργασία για την επίλυσή τους. 

 
 

Με εκτίμηση, 
 
 

Βασίλης Μανιός 
Υπεύθυνος Έργου 
ΟΠΣ Ολομέλειας 


