
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ 25/ΦΕΚ 53/Α/12.3.2012 
  
Ηιεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ, ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ 
απφ ηα Δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο. 
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  
   Έρνληαο ππφςε: 
   1. Τηο δηαηάμεηο: 
   α) Τσλ παξ. 1, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3659/2008. 
   β) Τσλ άξζξσλ 117 παξ. 2, 119 παξ. 4 θαη 215 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Δηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξψζεθαλ κε ηα άξζξα 8, 9 θαη 20, 
αληηζηνίρσο, ηνπ λ. 3994/2011. 
   γ) Τνπ άξζξνπ 72 παξ. 7, 8 θαη 11 ηνπ λ. 3994/2011 «Εμνξζνινγηζκφο θαη βειηίσζε 
ζηελ απνλνκή ηεο Πνιηηηθήο Δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 165). 
   δ) Τνπ λ. 3979/2011 «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α' 
138). 
   ε) Τνπ λ. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (Α'50). 
   ζη) Τνπ λ. 3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 
2472/1997» (Α' 133). 
   δ) ηνπ π.δ/ηνο 150/2001 «Πξνζαξκνγή ζηελ Οδεγία 99/93/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ πιαίζην γηα ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο» (Α' 125). 
  
   2. Τν γεγνλφο φηη ε απφθαζε απηή δελ πξνθαιεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 
Πξνυπνινγηζκνχ. 
  
   3. Τε κε αξηζκφ 19/2012 γλσκνδφηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο κεηά απφ 
πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ, απνθαζίδνπκε: 
  
Άπθπο 1 
Απσέρ - Πποϋποθέζειρ 
  
   Η θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο δηθνγξάθσλ έρεη σο ζηφρνπο ηελ 

απνθφξηηζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ, ηελ απινπνίεζε θαη ελνπνίεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ θαηάζεζεο δηθνγξάθσλ θαη πιεξσκήο ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ θαη ηε 
δηεπθφιπλζε ησλ δηθεγφξσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηνπο εληνιείο 
ηνπο. 
   Οη αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε είλαη νη 
αθφινπζεο: 
   α. Εληαίν ζχζηεκα ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο ζε φια ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα θαη ηνπο 

δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο ηεο ρψξαο. 
   β. Γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθνπ απαηηείηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο 
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. 
   γ. Καηά ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθνπ ζα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ν 
έιεγρνο ηεο νξζφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ε αμηνπηζηία θάζε επί κέξνπο ελέξγεηαο θαη ε 
εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 
θνξέσλ. 
   δ. Δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο 
παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο ππφζεζεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο θαη 

ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ. 
   ε. Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαηάζεζεο ππνζηεξίδνληαη ηερληθά απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο θνξείο. 
  
Άπθπο 2 
Διαδικαζία ηλεκηπονικήρ καηάθεζηρ 
  
   1. Ο δηθεγφξνο γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο 
δηθνγξάθνπ εηζάγεη ηνλ αξηζκφ Μεηξψνπ ηνπ νηθείνπ Δηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ, κέζσ 
ηνπ νπνίνπ ηαπηνπνηνχληαη θαη εκθαλίδνληαη απηφκαηα ηα ππφινηπα πξνζσπηθά 



ζηνηρεία ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη ν 
Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α). Σηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ ρψξα νη 

ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 
  
   2α. Καηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ εληνιέα ηνπ, ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ 
αξηζκφ ησλ αληηγξάθσλ πνπ επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ 
ειεθηξνληθή πιεξσκή, γηα ηελ έθδνζε ηνπ γξακκαηίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ αξκνδίνπ 
Δηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζήκσλ θαη παξαβφισλ ππέξ ηνπ 
Εληαίνπ Τακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Ε.Τ.Α.Α), ηνπ Τακείνπ 
Φξεκαηνδνηήζεσο Δηθαζηηθψλ Κηηξίσλ (ΤΑ. Φ.ΔΙ.Κ) θαη ηνπ Δεκνζίνπ, κεηά δε ηε 
δέζκεπζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ απεπζχλεηαη 

ζην αξκφδην Δηθαζηήξην. 
   β. Επηιέγεη ην είδνο ηνπ δηθνγξάθνπ θαη ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο πίλαθεο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη εκεξνκελία δηθαζίκνπ θαη αξηζκφ 
πηλαθίνπ θαη ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ησλ δηαδίθσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδεη ν Καλνληζκφο ηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη ν Κψδηθαο Οξγαληζκνχ Δηθαζηεξίσλ (λ. 
1756/1988 ΦΕΚ Α' 35/26.2.1988). 
   γ. Σπκπιεξψλεη ηα πξναηξεηηθά πεδία φπνηε είλαη αλαγθαίν θαηά πεξίπησζε. 
   δ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρψξηζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, 

επηζπλάπηεη ην ζψκα ηνπ δηθνγξάθνπ, πνπ θέξεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ηνπ 
ππνγξαθή, θαη ην απνζηέιιεη. 
   ε. Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνζηνιή απάληεζεο απφ ηε γξακκαηεία ηνπ 
δηθαζηεξίνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίγξαθα κε ηελ έθζεζε θαηάζεζεο, πνπ 
θέξεη εκεξνκελία, ψξα θαηάζεζεο θαη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Φξφλνο 

θαηάζεζεο ζεσξείηαη ε εκέξα θαη ψξα ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην απνζηνιήο 
απάληεζεο κε αληίγξαθν ηεο έθζεζεο θαηάζεζεο. Τν ειεθηξνληθφ δηθφγξαθν κε ηελ 
έθζεζε θαηάζεζεο αλαξηάηαη ηαπηφρξνλα ζηε ζειίδα θαηάζεζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
δηθαζηεξίνπ, ζε ζεκείν, ζην νπνίν δηαζέηεη αζθαιή πξφζβαζε κφλνλ ν θαηαζέζαο 
δηθεγφξνο. 
   ζη. Τν εθηχπσκα ηνπ δηθνγξάθνπ θαη ηεο έθζεζεο θαηάζεζεο, πνπ απνζηέιινληαη 
απφ ην δηθαζηήξην ζηνλ δηθεγφξν θαη θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή, 

ινγίδνληαη σο επίζεκν αληίγξαθν. 
  
Άπθπο 3 
Απμοδιόηηηερ Δικηγοπικών ςλλόγων 
  
   Ο αξκφδηνο Δηθεγνξηθφο Σχιινγνο ζην πιαίζην ηεο δηαγξαθφκελεο ζην άξζξν 2 

δηαδηθαζίαο: 
   α. Ταπηνπνηεί ηνλ δηθεγφξν θαη ειέγρεη εάλ έρεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν δηθφγξαθν, δηαπηζηψλεη ηελ έιιεηςε 
αζπκβίβαζηνπ ή άιινπ θσιχκαηνο ή πεηζαξρηθήο θχξσζεο θαη επηηξέπεη ζην δηθεγφξν 
λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάζεζεο. 
   β. Υπνζηεξίδεη ηερληθά ηηο ζπλαιιαγέο γηα ηελ έθδνζε ηνπ γξακκαηίνπ 
πξνθαηαβνιήο θαη ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζήκσλ θαη 

παξαβφισλ ππέξ ηνπ Εληαίνπ Τακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (Ε.Τ.Α.Α), ηνπ 
Τακείνπ Φξεκαηνδνηήζεσο Δηθαζηηθψλ Κηηξίσλ (ΤΑ.Φ.ΔΙ.Κ) θαη Δεκνζίνπ. 
   γ. Δηελεξγεί ηελ ειεθηξνληθή είζπξαμε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ θαη ηνλ δηαθαλή θαη 
αθξηβή επηκεξηζκφ θαη απφδνζή ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο. 
   δ. Δηαβηβάδεη ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ζην αξκφδην Δηθαζηήξην ψζηε 
λα επηηξαπεί ζηνλ πηζηνπνηνχκελν δηθεγφξν λα νινθιεξψζεη ηελ ειεθηξνληθή 
θαηάζεζε δηθνγξάθνπ. 
  
Άπθπο 4 
Απμοδιόηηηερ Δικαζηηπίων 
  
   Τν αξκφδην γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθνπ Δηθαζηήξην: 
   α. Υπνδέρεηαη απφ ην εληαίν ζχζηεκα ησλ Δηθεγνξηθψλ Σπιιφγσλ φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο επηρεηξνχκελεο 
θαηάζεζεο. 
   β. Υπνδέρεηαη ην ζπλεκκέλν δηθφγξαθν. 
   γ. Ειέγρεη ηελ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 
   δ. Επηηξέπεη ηελ επηινγή δηθαζίκνπ θαη αξηζκνχ πηλαθίνπ. 



   ε. Απνζηέιιεη ηα αληίγξαθα πνπ δεηήζεθαλ καδί κε ηελ έθζεζε θαηάζεζεο, ε νπνία 
θέξεη εκεξνκελία, ψξα θαηάζεζεο θαη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 
   ζη. Ελεκεξψλεη ην εληαίν ζχζηεκα ησλ Δηθεγνξηθψλ Σπιιφγσλ γηα ηελ θαηάζεζε 
ηνπ δηθνγξάθνπ. 
  
Άπθπο 5 
Χοπήγηζη πιζηοποιηηικών 
  
   1. Τα Δηθαζηήξηα κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ ζε ςεθηαθή κνξθή θάζε είδνπο 
πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο ή άιια έγγξαθα θαηφπηλ αηηήζεσλ δηθεγφξσλ. 
  
   2. Ο δηθεγφξνο θαηαρσξεί ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ, φπσο 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2, πξαγκαηνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή 
πιεξσκή ησλ πξνβιεπφκελσλ πφξσλ γηα ηε ζήκαλζε ηεο αίηεζεο θαη ηνπ δεηνχκελνπ 
εγγξάθνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2, 
επηζπλάπηεη ηελ αίηεζε πνπ θέξεη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη ηελ 
απνζηέιιεη ζην αξκφδην δηθαζηήξην. 
  
   3. Τν Δηθαζηήξην απνζηέιιεη ζην δηθεγφξν ην αηηεζέλ έγγξαθν ζε ςεθηαθή κνξθή 

κε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Τν εθηχπσκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, πνπ 
απνζηέιιεηαη απφ ην δηθαζηήξην ζην δηθεγφξν θαη θέξεη πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή, ινγίδεηαη σο επίζεκν αληίγξαθν. 
  
   4. Αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ κπνξεί λα απεπζχλεη πξνο ζηα 

Δηθαζηήξηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή θάζε πνιίηεο, ρσξίο λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή 
πιεξσκή ηεο πξνβιεπφκελεο ζήκαλζεο. Τν αηηεζέλ έγγξαθν ρνξεγείηαη ζε έληππε 
κνξθή θαη θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηνλ αηηνχληα επηθνιιάηαη ε ζήκαλζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ πφξσλ ζηελ αίηεζε θαη ην αηηεζέλ έγγξαθν. 
  
Άπθπο 6 
Αςηόμαηη ενημέπωζη 
  
   Εάλ πξνθιεζεί ηερληθφ ζθάικα θαηά ηε ξνή ηεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο 
δηθνγξάθνπ, ην ζχζηεκα ελεκεξψλεη απηφκαηα ην δηθεγφξν φηη δελ είλαη απνδεθηή ε 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξέπεη λα ηελ επηρεηξήζεη εθ λένπ, αλ ην επηζπκεί. 
  
Άπθπο 7 
Σήπηζη ηλεκηπονικού απσείος 
  
   Τα Δηθαζηήξηα θαη νη Εηζαγγειίεο ηεξνχλ ειεθηξνληθφ αξρείν ησλ δηθνγξάθσλ πνπ 
θαηαηίζεληαη, ησλ εθζέζεσλ θαηάζεζεο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο ειεθηξνληθνχ 
εγγξάθνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θάζε ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε 
δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 3659/2008. 
   Η αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ειεθηξνληθφ αξρείν πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 

βάζε κε ηε ρξήζε αιθαβεηηθνχ επξεηεξίνπ ησλ δηαδίθσλ θαη αξηζκεηηθνχ επξεηεξίνπ 
ησλ αξηζκψλ θαηάζεζεο. 
   Τα ηεξνχκελα ειεθηξνληθά αξρεία πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 
αζθαιείαο θαη λα εγγπψληαη ηδίσο ηελ αθεξαηφηεηα, απζεληηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, 
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζε απηά. 
  
Άπθπο 8 
Έναπξη ιζσύορ 
  
   Η ηζρχο ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο. 
   Σηνλ Υπνπξγφ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ αλαζέηνπκε 

ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Δηαηάγκαηνο. 
  
  

 


