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1 Εισαγωγή 

1.1 Τι είναι το iJustice 
Το πληροφοριακό σύστημα iJustice είναι σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων, 
ηλεκτρονική πληρωμής τελών, τήρησης ηλεκτρονικών φακέλων, ηλεκτρονικής λήψης 
πιστών αντιγράφων και ηλεκτρονικής παρακολούθησης υποθέσεων. Πέραν τούτων, στο 
σύστημα iJustice τηρείται ηλεκτρονικό πινάκιο για τις υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί 
ηλεκτρονικά καθώς και, όπου εφαρμόζεται, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με το Δικαστήριο.  

1.2  Ποιοι έχουν δικαίωμα καταχώρισης 
Δικαίωμα καταχώρισης εγγράφου στο iJustice έχει οποιοσδήποτε πολίτης (εξωτερικός 
χρήστης), δικηγόρος και μη, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ταυτοποιημένου 
λογαριασμού στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη». 

1.3  Πότε μπορεί να γίνει καταχώριση στο σύστημα 
Τηρουμένων των προνοιών του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) 
Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021, το σύστημα iJustice βρίσκεται σε λειτουργία 
εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. 

1.4  Ποια έγγραφα μπορούν να καταχωριστούν στο 
σύστημα iJustice 

Με το σύστημα iJustice δίδεται η δυνατότητα καταχώρισης οποιουδήποτε εγγράφου με την 
προϋπόθεση ότι μπορεί να καταχωριστεί σε Μητρώο το οποίο περιλαμβάνεται στο 
σύστημα. Αναλόγως του Μητρώου στο οποίο γίνεται η καταχώριση, εμφανίζεται σχετικός 
κατάλογος εγγράφων. Για οποιοδήποτε Μητρώο δεν περιλαμβάνεται στο σύστημα, η 
καταχώριση σε αυτό γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτοκολλητείο. 

 Σχετικός με την ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων, είναι ο περί Ηλεκτρονικής 
Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Καταχώριση) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021. 
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2 Γενικές Οδηγίες 

2.1 Αποδεκτοί τύποι αρχείων/εγγράφων 
Το σύστημα επιτρέπει την επισύναψη αρχείων/εγγράφων PDF/A και PDF. Το αρχείο πρέπει 
να έχει μέγεθος μικρότερο των 50 ΜΒ.  Εάν διαπιστώσετε ότι το αρχείο PDF είναι 
μεγαλύτερο από 50 ΜΒ, τότε μπορείτε να τα χωρίσετε σε 2 ή περισσότερα PDF. Εάν 
επιλέξετε να διαχωρίσετε το PDF σας, να βεβαιωθείτε ότι έχετε ονομάσει το καθένα με δικό 
του τίτλο που βοηθά στην ανάγνωση του (Μέρος Α, Μέρος Β, κλπ.). 

2.2  Σάρωση 
Μπορείτε να σαρώσετε τα έγγραφα σας σε ασπρόμαυρο ή κλίμακα του γκρι και σε 
ανάλυση 200-300 DPI .  Για μεγάλα έγγραφα, εξετάστε επίσης το ενδεχόμενο 
βελτιστοποίησης ή μείωσης του μεγέθους του αρχείου προτού το υποβάλετε στο 
Δικαστήριο. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έγχρωμη σάρωση.  Ωστόσο, συνιστάται να το κάνετε μόνο 
εάν είναι απαραίτητο να απεικονίσετε σωστά το περιεχόμενο του εγγράφου. Η έγχρωμη 
σάρωση δημιουργεί μεγαλύτερα μεγέθη αρχείων, τα οποία με τη σειρά τους δυσκολεύουν 
τη λήψη και εμφάνιση του εγγράφου. 

2.3 Υποχρεωτικά πεδία 
Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη με τον χαρακτήρα * είναι υποχρεωτικά και πρέπει 
να συμπληρωθούν. 
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2.4 Φίλτρα 
Σε διάφορα σημεία της εφαρμογής η πληροφορία εμφανίζεται σε μορφή πίνακα όπως 
φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. 

 
Εικόνα 1: Παράδειγμα Εμφάνισης Πληροφορίας σε μορφή Πίνακα 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο  που βρίσκετε στο δεξί μέρος της κάθε 
κολώνας/πεδίο για να μειώσετε ή να εντοπίσετε γρηγορότερα την εγγραφή που ζητάτε. 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο και όταν αυτό ανοίξει μπορείτε να επιλέξετε μια από τις πιο κάτω 
δυνατότητες 

- Ξεκινάει με 
- Τελειώνει με 
- Περιέχει 
- Ίσον 
- Όχι ίσον 

Ακολούθως συμπληρώστε το κείμενο στο πεδίο πιο κάτω. Καθώς συμπληρώνετε το 
κείμενο, το σύστημα εμφανίζει εγγραφές που πληρούν το κείμενο και το κριτήριο που 
έχετε επιλέξει. 

Μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο επιλέγοντας το ξανά. 
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3 Διαχείριση λογαριασμού 

3.1 Ιδιώτης / Νομικό πρόσωπο 
Ο χρήστης του συστήματος που είναι Ιδιώτης ή Νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει εγγραφεί 
στο CYLogin (Αριάδνη) και ο λογαριασμός του να είναι πιστοποιημένος. 

 
Εικόνα 2: Επιλογές χρήστη που είναι εγεγγραμένος στο σύστημα ως Ιδιώτης 

Οι δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα στους δυο αυτούς χρήστες είναι οι ίδιες. Κάντε 
κλικ στο ονοματεπώνυμο όπως φαίνεται στην εικόνα πιο πάνω. Το σύστημα εμφανίζει τις 
πιο κάτω ενέργειες 

- Χώρος εργασίας (βλέπε την λειτουργικότητα που περιγράφεται στο κεφάλαιο 2 και 
μετά). 

- Δημιουργία κωδικού εξουσιοδότησης. 

- Το προφίλ μου. 

- Αποσύνδεση.  

Χρησιμοποιήστε την ενέργεια «Αποσύνδεση» για να αποσυνδεθείτε από το σύστημα. 
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3.1.1 Δημιουργία κωδικού εξουσιοδότησης 

Το σύστημα σας επιτρέπει να εξουσιοδοτήσετε ένα συνεργάτη σας να χρησιμοποιήσει 
προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό. 

 
Εικόνα 3: Ιδιώτης ή Νομικό πρόσωπο - Κωδικός εξουσιοδότησης 

Παραδείγματα χρήσης του κωδικού 

− Προσθήκη δικηγόρου σε δικηγορικό γραφείο. Ο δικηγόρος δίνει τον κωδικό 
εξουσιοδότησης στον διαχειριστή του δικηγορικού γραφείου ο οποίος τον 
χρησιμοποιεί για να τον προσθέσει στο προσωπικό του γραφείου. 

− Προσθήκη υποστηρικτικού προσωπικού στο δικηγορικό γραφείο. Ο ιδιώτης δίνει 
τον κωδικό εξουσιοδότησης στον διαχειριστή του δικηγορικού γραφείου ο οποίος 
τον χρησιμοποιεί για να τον προσθέσει στο προσωπικό του γραφείου. 

Κάντε κλικ στο κατάλογο τιμών και επιλέξτε τον ρόλο για τον οποίο θα δώσετε την 
εξουσιοδότηση. Το σύστημα εμφανίζει τις πιο κάτω τιμές:  

− Αστυνομία. 

− Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. 

− Γενικός Εισαγγελέας. 

− Διάδικος. 

− Διαχειριστής Δικηγορικού Γραφείου. 

− Δικηγόρος. 

− Δικηγόρος Νομικής Υπηρεσίας. 

− Νομική Υπηρεσία. 

− Υποστηρικτικό Προσωπικό Δικηγορικού Γραφείου. 
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− Υποστηρικτικό Προσωπικό Δικηγορικού Νομικής Υπηρεσίας. 

Επιλέξτε τον ρόλο και ακολούθως κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία». Το σύστημα 
εμφανίζει την πιο κάτω οθόνη και σας ενημερώνει για τον κωδικό εξουσιοδότησης. 

 
Εικόνα 4: Ιδιώτης ή Νομικό πρόσωπο - Κωδικός εξουσιοδότησης 

 

 

  Σημαντικό  Ο κωδικός εξουσιοδότησης είναι συνδεδεμένος με τον ρόλο για τον οποίο 
δόθηκε και ισχύει για 24 ώρες μόνο. 
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3.1.2 Το προφίλ μου 

Στην οθόνη «Το Προφίλ μου» μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα. 
Συμπληρώστε την διεύθυνση επικοινωνίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το ηλεκτρονικό 
σας ταχυδρομείο (email). 

 
Εικόνα 5: Ιδιώτης - Το προφίλ μου 

 

 

  Σημαντικό  Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιείται από το σύστημα για την 
αποστολή μηνυμάτων στις υποθέσεις που συμμετέχετε. Συστήνεται να είναι 
πάντοτε ορθά ενημερωμένη. 
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3.2 Δικηγόρος 

3.2.1 Ιδιώτης Δικηγόρος 

Στο σύστημα ιδιώτης δικηγόρος είναι ο δικηγόρος που δεν εργάζεται σε ΔΕΠΕ ή 
Συνεταιρισμό. 

 
Εικόνα 6: Ιδιώτης Δικηγόρος 

Στον Ιδιώτη Δικηγόρο προσφέρεται η δυνατότητα διαχείρισης «δικηγορικού γραφείου». 
Μπορεί να προσθέσει τους πιο κάτω ρόλους 

− Δικηγόρο. 

− Υποστηρικτικό προσωπικό δικηγορικού γραφείου. 

− Διαχειριστή δικηγορικού γραφείου. 
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3.2.2 Δικηγόρος που εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο 

Το περιβάλλον εργασίας του Δικηγόρου είναι σύνθετο. Ένας δικηγόρος μπορεί να ασκεί το 
επάγγελμα ως ιδιώτης δικηγόρος αλλά μπορεί να ανήκει σε ένα δικηγορικό γραφείο. 

 
Εικόνα 7: Δικηγόρος 

Στην πιο πάνω εικόνα έχουμε ένα δικηγόρο ο οποίος ανήκει σε δικηγορικό γραφείο 
(Δικηγορικό Γραφείο (LLC). Όπως όμως βλέπετε στην εικόνα πιο κάτω, ο δικηγόρος μπορεί 
να εργαστεί στο περιβάλλον του γραφείου στο οποίο εργάζεται αλλά μπορεί να εργαστεί 
και στον προσωπικό του χώρο. 

 
Εικόνα 8: Δικηγόρος – Χώροι εργασίας του 

Συνεπώς ο δικηγόρος έχει δυο χώρους εργασίας. Στον χώρο του γραφείου, καταχωρεί και 
μελετά υποθέσεις που ανήκουν στο γραφείο. Στον προσωπικό τους χώρο καταχωρεί και 
μελετά υποθέσεις που ο ίδιος χειρίζεται ως ιδιώτης δικηγόρος. 

 

 

  Προσοχή  Επιλέξτε τον κατάλληλο χώρο εργασίας για τις καταχωρίσεις που κάνετε. Το 
σύστημα τις διαχωρίζει σύμφωνα με την επιλογή που έχετε κάνει.  

 Οι προσωπικές σας καταχωρίσεις και υποθέσεις δεν είναι προσβάσιμες όταν 
βρίσκεστε στον χώρο εργασίας του γραφείου.  

 Οι υποθέσεις του γραφείου δεν είναι προσβάσιμες από τον προσωπικό σας 
χώρο. 
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3.2.3 Το προφίλ μου 

Στην οθόνη  «Το Προφίλ μου» μπορείτε να διαχειριστείτε να προσωπικά σας δεδομένα. 
Συμπληρώστε την διεύθυνση επικοινωνίας το τηλέφωνο επικοινωνίας και το ηλεκτρονικό 
σας ταχυδρομείο (email). 

 
Εικόνα 9: Δικηγόρος – Το προφίλ μου 

 

  Σημαντικό  Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιείται από το σύστημα για την 
αποστολή μηνυμάτων στις υποθέσεις που σας ανήκουν προσωπικά. 
Συστήνεται να είναι πάντοτε ορθά ενημερωμένη. 
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3.3 Δικηγορικό γραφείο 
Στο δικηγορικό γραφείο προσφέρεται η δυνατότητα διαχείρισης του δικηγορικού γραφείου 
και του προφίλ. 

 
Εικόνα 10: Δικηγορικό γραφείο – Διαχείριση λογαριασμού 

3.3.1 Διαχείριση Δικηγορικού Γραφείου 

Επιλέξτε την ενέργεια «Διαχείριση Δικηγορικού Γραφείου». Το σύστημα εμφανίζει την 
οθόνη διαχείρισης του γραφείου. 

 
Εικόνα 11: Διαχείριση Δικηγορικού γραφείου 

Στην οθόνη αυτή μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε χρήστες. Για να αφαιρέσετε ένα 
χρήστη κάντε κλικ στο Χ που βρίσκεται στην τελευταία κολώνα του ονόματος του χρήστη. 
Για να προσθέσετε χρήστη κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Προσθήκη». Το σύστημα εμφανίζει 
την πιο κάτω οθόνη. 

 
Εικόνα 12: Προσθήκη νέου χρήστη σε δικηγορικό γραφείο 



iJustice 

  -18- 

Επιλέξτε τον ρόλο και συμπληρώστε τον κωδικό εξουσιοδότησης που θα σας δώσει ο 
χρήστης που θα προσθέσετε. Ακολούθως κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη και Κλείσιμο». 
Ο χρήστης προστίθεται στον κατάλογο χρηστών του γραφείου. 

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του χρήστη που μόλις έχετε προσθέσει. Κάντε κλικ 
στο ονοματεπώνυμο του. Το σύστημα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του χρήστη τα οποία 
μπορείτε να τροποποιήσετε. Η τροποποιήσεις που επιτρέπονται δεν αλλοιώνουν τα 
προσωπικά του στοιχεία. Συνεπώς, μπορεί να έχει για παράδειγμα μια ηλεκτρονική 
διεύθυνση στα προσωπικά του στοιχεία και μια δεύτερη για το γραφείο. Αυτό επιτρέπει 
την επικοινωνία σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση όταν το σύστημα επικοινωνεί μαζί του με 
την προσωπική του ιδιότητα και σε διαφορετική όταν επικοινωνεί μαζί του για υποθέσεις 
του γραφείου. 
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4 Καταχώριση υπόθεσης 
Πιο κάτω θα βρείτε την καθοδήγηση για τη δημιουργία μιας νέας υπόθεσης που δεν έχει 
ακόμη καταχωριστεί σε οποιοδήποτε Δικαστήριο. Ακολουθείστε τα βήματα που 
περιγράφονται για δική σας ευκολία.  

4.1 Επιλέξτε «Καταχώριση υπόθεσης» 
Κάντε κλικ στην επιλογή «Καταχώριση υπόθεσης» που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού 
πλοήγησης της εφαρμογής. 

 
Εικόνα 13: Καταχώριση υπόθεσης 

Το σύστημα εμφανίζει σε νέα οθόνη την ενότητα  «Χαρακτηριστικά υπόθεσης». 

4.2 Χαρακτηριστικά υπόθεσης 
Συμπληρώστε τα πεδία (α) Επαρχία, (β) Δικαστήριο, (γ) Δικαιοδοσία, και (δ) Μητρώο. Κάντε 
κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 

 
Εικόνα 14: Χαρακτηριστικά υπόθεσης 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία που θέλετε να επιλέξετε. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της Επαρχίας. Επιλέξτε το Δικαστήριο, 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 

3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε τη 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 

4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο 
που σας ενδιαφέρει. 
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5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 

Το σύστημα εμφανίζει την ενότητα «Εμπλεκόμενα μέρη». 
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4.3 Εμπλεκόμενα μέρη 
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εμπλεκόμενα μέρη.  Τα 
εμπλεκόμενα μέρη είναι οι διάδικοι και η νομική τους εκπροσώπηση. 

 
Εικόνα 15: Εμπλεκόμενα μέρη 

4.3.1 Προσθήκη εμπλεκόμενου μέρους 

Για να προσθέσετε εμπλεκόμενο μέρος κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Προσθήκη».  

 Επιλογή ρόλου, εκπροσώπησης και τύπου διάδικου 

Στο αναδυόμενο παράθυρο «Προσθήκη Μέρους», επιλέξτε τιμές για το κάθε ένα  πεδίο με 
την σειρά που εμφανίζονται. Η εμφάνιση του παραθύρου αλλάζει σύμφωνα με τον 
συνδεδεμένο χρήστη. Στην εικόνα πιο κάτω βλέπουμε την εμφάνιση όταν ο χρήστης που 
είναι συνδεδεμένος είναι δικηγόρος. 

  
Εικόνα 16:Προσθήκη εμπλεκόμενου μέρους για χρήστη που είναι Δικηγόρος 

Η οθόνη αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ρόλο του διάδικου, ποιος τον εκπροσωπεί και 
τον τύπο του (Ιδιώτης, Νομικό πρόσωπο, Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία/Ανεξάρτητη 
Υπηρεσία). Οι επιλογές που κάνετε εδώ καθορίζουν την πληροφορία που θα ζητηθεί για 
τον διάδικο. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε τον ρόλο του διάδικου. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών «Ρόλος». Η λίστα 
εμφανίζει προκαθορισμένες τιμές σύμφωνα με τις επιλογές που έχετε ήδη κάνει για το 
Δικαστήριο, την Δικαιοδοσία και το Μητρώο. Για παράδειγμα για το Επαρχιακό 
Δικαστήριο, Πολιτική Δικαιοδοσία, μητρώο Αγωγών, το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές 
Ενάγων και Εναγόμενος. Επιλέξτε έναν από τους ρόλους της λίστας. 

2. Επιλέξτε την εκπροσώπηση του διάδικου. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio 
button) που είναι μπροστά από το πεδίο. Στην περίπτωση που η καταχώριση γίνεται 
από ιδιώτη δικηγόρο ή από δικηγόρο που ανήκει σε ΔΕΠΕ και έχει επιλέξει να εργαστεί 
στον προσωπικό του χώρο το σύστημα του δίνει μια επιπρόσθετη επιλογή, το 
Προσωπική Εμφάνιση Δικηγόρου. 

3. Επιλέξτε τον τύπο διάδικου από το πεδίο επιλογών. Το πεδίο αυτό έχει 
προκαθορισμένες τιμές (α) Ιδιώτης, (β) Νομικό Πρόσωπο και (γ) Κυβερνητικό 
Τμήμα/Υπηρεσία/Ανεξάρτητη Υπηρεσία. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει στην 
Εκπροσώπηση το κουμπί επιλογής (radio button) Προσωπική Εμφάνιση Δικηγόρου, το 
σύστημα θα εμφανίσει μόνο την επιλογή Ιδιώτης. 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 

Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη συλλογής επιπρόσθετων πληροφοριών για τον διάδικο. 
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Εξουσιοδότηση 

Οι επιλογές που έχετε κάνει στο προηγούμενο βήμα φαίνονται στο πάνω μέρος της οθόνης 
σε γκρι πλαίσιο. Στην ενότητα «Εξουσιοδότηση», πρέπει να δηλώσετε κατά πόσο ο 
διάδικος, «Ιδιώτης» ή «Νομικό πρόσωπο», θα έχει πρόσβαση στην υπόθεση.  Για να του 
δοθεί πρόσβαση πρέπει ο διάδικος να έχει πιστοποιημένο λογαριασμό στο CYLogin και να 
έχει εγγραφεί στο iJustice. 

 
Εικόνα 17: Εξουσιοδότηση διάδικου 

Όταν επιλέξετε το κουμπί επιλογής (radio button) «Ναι» και ο διάδικος είναι «Ιδιώτης» ή 
«Νομικό Πρόσωπο» το σύστημα εμφανίζει τα πιο κάτω.  

 
Εικόνα 18: Εξουσιοδότηση από διάδικο 

Αφού εισάγετε τον κωδικό εξουσιοδότησης που σας έχει δοθεί από τον διάδικο, πατήσετε 
το κουμπί «Επιβεβαίωση». Το σύστημα θα συμπληρώσει την πληροφορία που έχει για τον 
διάδικο. 

Στην περίπτωση όμως που ο διάδικος είναι Κυβερνητικό Τμήμα η ενότητα της 
εξουσιοδότησης αλλάζει και ζητά την πιο κάτω πληροφορία. 

 
Εικόνα 19: Συμπλήρωση κωδικού εξουσιοδότησης 

Πρέπει να έχετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του Τμήματος για να μπορέσετε να 
προχωρήσετε με την καταχώριση της υπόθεσης. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Α. Αν ο Διάδικος δεν θα έχει πρόσβαση στην υπόθεση 

1. Επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) Όχι. 
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Β. Αν ο Διάδικος θα έχει πρόσβαση στην υπόθεση 

1. Επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) Ναι. 

2. Συμπληρώστε τον κωδικό που σας έδωσε ο διάδικος στο αντίστοιχο πεδίο. 

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση». 

4. Το σύστημα επιβεβαιώνει τον κωδικό και συμπληρώνει τα τις πληροφορίες στις 
πιο κάτω ενότητες. Στην περίπτωση που η επιβεβαίωση αποτύχει, το σύστημα 
σας ενημερώνει σχετικά. 

Γ. Αν ο Διάδικος είναι Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

1. Εισάγετε τον κωδικό εξουσιοδότησης που σας έχει δοθεί από το Κυβερνητικό 
Τμήμα/Υπηρεσία/Ανεξάρτητη Υπηρεσία. 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιβεβαίωση». 

3. Το σύστημα επιβεβαιώνει τον κωδικό και σας επιτρέπει να συνεχίσετε. Στην 
περίπτωση που η επιβεβαίωση αποτύχει το σύστημα σας απαγορεύει να 
προχωρήσετε. 

Πληροφορίες 

Στην ενότητα πληροφορίες το σύστημα ζητά να συμπληρωθούν πληροφορίες για τον 
διάδικο. Στην περίπτωση που ο διάδικος είναι Ιδιώτης τότε το σύστημα ζητά την πιο κάτω 
πληροφορία. 

 
Εικόνα 20: Πληροφορίες για διάδικο που είναι Ιδιώτης 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Συμπληρώστε το πεδίο «Όνομα» με το όνομα  του διάδικου. 

2. Συμπληρώστε το πεδίο «Επώνυμο» με το επώνυμο του διάδικου. 

3. Συμπληρώστε το πεδίο «Επάγγελμα» (προαιρετικό). 

4. Συμπληρώστε το πεδίο «Αντιπροσωπευτική Ιδιότητα», όπου εφαρμόζει (προαιρετικό) 
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5. Επιλέξτε την «Χώρα Υπηκοότητας». Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών. Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο χωρών. Κάντε κλικ στην χώρα. 

6. Επιλέξτε «Τύπος Διαπιστευτηρίου». Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών. Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα διαπιστευτήρια. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως 
«Χώρα Υπηκοότητας» την Κύπρο, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα. 

7. Συμπληρώστε το πεδίο «Αριθμός Ταυτότητας». Το πεδίο αυτό αλλάζει τίτλο σύμφωνα 
με την επιλογή που έχετε κάνει στο πεδίο «Τύπος Διαπιστευτηρίου» που προηγείται. 
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Νομικό πρόσωπο 

Στην περίπτωση που ο διάδικος είναι Νομικό πρόσωπο, το σύστημα ζητά τα πιο κάτω. 

 
Εικόνα 21: Πληροφορίες για διάδικο που είναι Νομικό Πρόσωπο 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Συμπληρώστε το πεδίο «Επωνυμία» με την επωνυμία του διάδικου. 

2. Επιλέξτε το Σώμα Νομικής μορφής. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών «Σώμα Νομικής 
Μορφής» και επιλέξτε από τις προκαθορισμένες τιμές. 

3. Συμπληρώστε το πεδίο «Αντιπροσωπευτική Ιδιότητα», όπου εφαρμόζει (προαιρετικό) 

4. Συμπληρώστε τον «Αριθμό εγγραφής» του Νομικού προσώπου, όπου απαιτείται. 
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Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

Στην περίπτωση που ο διάδικος είναι Κυβερνητικό Τμήμα το σύστημα ζητά τα πιο κάτω 

στοιχεία. 

 
Εικόνα 22: Πληροφορίες για διάδικο που είναι Κυβερνητικό Τμήμα/Υπηρεσία/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη με τον χαρακτήρα * είναι υποχρεωτικά και πρέπει 
να συμπληρωθούν. 

1. Συμπληρώστε το πεδίο «Επωνυμία» με την επωνυμία του διάδικου. 

2. Συμπληρώστε το πεδίο «Αντιπροσωπευτική Ιδιότητα», όπου εφαρμόζει (προαιρετικό) 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

Στην ενότητα αυτή δεν υπάρχουν υποχρεωτικά στοιχεία. Αν γνωρίζετε οποιαδήποτε 
στοιχεία μπορείτε να τα συμπληρώσετε. 

 
Εικόνα 23: Στοιχεία επικοινωνίας 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε τον «Τύπο επικοινωνίας» από το πεδίο επιλογών. 

2. Συμπληρώστε τον «Αριθμό Τηλεφώνου».  

3. Συμπληρώστε το πεδίο «Τηλεομοιότυπο». 

4. Συμπληρώστε το πεδίο «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο». 

Διεύθυνση επικοινωνίας και επίδοσης 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία της 
«Διεύθυνσης επικοινωνίας» και της «Διεύθυνσης επίδοσης». 

 
Εικόνα 24: Διεύθυνση επικοινωνίας και Επίδοσης 

Για κάποιους ρόλους, για παράδειγμα «Ενάγων» και «Αιτητή», η «Διεύθυνση 
επικοινωνίας» και η «Διεύθυνση επίδοσης» πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν. Στην 
περίπτωση που η «Διεύθυνση επίδοσης» είναι η ίδια με την «Διεύθυνση Επικοινωνίας» 
επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) «Ναι». Σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε το 
κουμπί επιλογής (radio button) «Όχι» και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη με τον χαρακτήρα * είναι υποχρεωτικά και πρέπει 
να συμπληρωθούν. 

1. Συμπληρώστε την «Διεύθυνση Επικοινωνίας». Στην περίπτωση που η διεύθυνση δεν 
είναι στην Κύπρο, επιλέξτε πρώτα την «Χώρα». 
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α. Επιλέξτε την «Χώρα» σε περίπτωση που η διεύθυνση δεν είναι στην Κύπρο 

β. Συμπληρώστε το πεδίο «Διεύθυνση 1» 

γ. Συμπληρώστε το πεδίο «Διεύθυνση 2» (προαιρετικό). 

δ. Συμπληρώστε το πεδίο «Δήμος/Κοινότητα». 

ε. Συμπληρώστε το πεδίο «Ταχυδρομικός Κώδικας». 

στ. Επιλέξτε την «Επαρχία» από τον κατάλογο τιμών. 

Διεύθυνση επίδοσης 

ζ. Στην περίπτωση που η «Διεύθυνση επίδοσης» είναι η ίδια με την «Διεύθυνση 
Επικοινωνίας», επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) «Ναι». 

η. Στην περίπτωση που η «Διεύθυνση επίδοσης» διαφέρει από την Διεύθυνση 
Επικοινωνίας, επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) «Όχι» και 
συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία. 
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Επιλογή Νομικής εκπροσώπησης 

Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ότι ο διάδικος εκπροσωπείται από δικηγόρο το 
σύστημα εμφανίζει την πιο κάτω ενότητα. 

 
Εικόνα 25: Νομική εκπροσώπηση 

Προσθήκη Νομικής εκπροσώπησης 

Επιλέξτε «Προσθήκη» για να επιλέξετε το Δικηγορικό γραφείο ή/και τον Δικηγόρο που 
εκπροσωπούν τον διάδικο. Το σύστημα εμφανίζει την πιο κάτω οθόνη. 

 
Εικόνα 26: Προσθήκη Δικηγορικού Γραφείου ή/και Δικηγόρου 

Μπορείτε να επιλέξετε Δικηγορικό Γραφείο και Δικηγόρο του Γραφείου επιλέγοντας το 
κουμπί επιλογής (radio button) που είναι μπροστά από την επιλογή «Δικηγορικό Γραφείο».  

Σε περίπτωση που ο διάδικος εκπροσωπείται από Ιδιώτη δικηγόρο, δεν ανήκει σε ΔΕΠΕ ή 
Συνεταιρισμό, τότε επιλέξτε το ραδιο κουμπί που βρίσκεται μπροστά από την επιλογή 
«Ιδιώτης Δικηγόρος». 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Προσθήκη». 

Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη για επιλογή Δικηγορικού Γραφείου ή/και Δικηγόρου. 

Προσθήκη Δικηγορικού Γραφείου 

α. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) «Δικηγορικό γραφείο». 

β. Επιλέξτε το δικηγορικό γραφείο από τον κατάλογο δικηγορικών γραφείων. 

γ. Επιλέξτε δικηγόρο του δικηγορικού γραφείου από τον κατάλογο δικηγόρων. 

δ. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη και Κλείσιμο». 

ε. Το σύστημα εμφανίζει στον πίνακα Νομική εκπροσώπηση τις επιλογές που έχετε 
κάνει. 

στ. Αν επιθυμείτε να προσθέσετε και άλλο Δικηγορικό Γραφείο ή Δικηγόρο κάντε 
κλικ στον σύνδεσμο «Προσθήκη» και επαναλάβετε την διαδικασία. 

Επιλογή Ιδιώτη δικηγόρου 

ζ. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) «Ιδιώτης Δικηγόρος». 

η. Από τον κατάλογο «Δικηγόρος» επιλέξτε τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον 
διάδικο. 

θ. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη και Κλείσιμο». 

ι. Το σύστημα εμφανίζει στον πίνακα Νομική εκπροσώπηση τις επιλογές που έχετε 
κάνει. 

ια. Αν επιθυμείτε να προσθέσετε και άλλο Δικηγορικό Γραφείο ή Δικηγόρο κάντε 
κλικ στον σύνδεσμο «Προσθήκη» και επαναλάβετε την διαδικασία. 

 

 

  Εισήγηση:  Επιλέξτε τον σύνδεσμο «Εμένα». Το σύστημα συμπληρώνει τα πεδία 
Δικηγορικό γραφείο ή/και Δικηγόρος. 

  Προσοχή: Το σύστημα συμπληρώνει τα πιο πάνω πεδία σύμφωνα με τον επιλεγμένο 
χώρο εργασίας. Αν βρίσκεστε στον προσωπικό σας χώρο και είστε δικηγόρος, 
θα συμπληρώσει μόνο το πεδίο Δικηγόρος. Αν ανήκετε σε ΔΕΠΕ και 
βρίσκεστε στον χώρο της ΔΕΠΕ, το σύστημα θα συμπληρώσει και τα δυο 
πεδία. Μπορείτε να αφαιρέσετε την επιλογή «Δικηγόρος» αν δεν την 
χρειάζεστε. 
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Αφαίρεση Νομικής Εκπροσώπησης 

Για να αφαιρέσετε ένα Δικηγορικό Γραφείο ή Δικηγόρο από τον πίνακα της Νομικής 
εκπροσώπησης κάντε κλικ στο Χ που βρίσκεται δεξιά της εγγραφής. 

 
Εικόνα 27: Πίνακας νομικής εκπροσώπησης - αφαίρεση 
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4.3.2 Αφαίρεση εμπλεκόμενου μέρους 

Για να αφαιρέσετε ένα Εμπλεκόμενο μέρος από τον πίνακα κάντε κλικ στο Χ που βρίσκεται 
δεξιά της εγγραφής. 

 
Εικόνα 28: Πίνακας των Εμπλεκόμενων μερών με συμπληρωμένα στοιχεία 

4.3.3 Τροποποίηση εμπλεκόμενου μέρους 

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του μέρους κάντε κλικ στο εικονίδιο  . Το 
σύστημα θα εμφανίσει την οθόνη για την τροποποίηση των στοιχείων του. 
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4.4 Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 
Επιλέξτε τον διάδικο για τον οποίο κάνετε την καταχώρηση (το σύστημα εμφανίζει τους 
ενάγοντες ή τους αιτητές που συμπληρώσατε πιο πάνω), κάνοντας κλικ στο τετραγωνάκι 
(check box) στα αριστερά κάθε διάδικου. 

 
Εικόνα 29: Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 

Όταν επιλέξετε τουλάχιστον ένα από τους διάδικους, το σύστημα παρουσιάζει την ενότητα 
για την επιλογή του εναρκτήριου εγγράφου. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε διάδικο. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) στα αριστερά  του διάδικου 
ή των διάδικων για τους οποίους κάνετε την καταχώριση. 

2. Το σύστημα εμφανίζει την ενότητα για την επιλογή του εναρκτήριου εγγράφου.  
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4.5 Επιλογή εναρκτήριου εγγράφου και επισύναψη 
αρχείων (PDF, PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το εναρκτήριο έγγραφο της υπόθεσης και να το 
επισυνάψετε από τον υπολογιστή σας.  

 
Εικόνα 30: Επιλογή εναρκτήριου εγγράφου και επισύναψη αρχείων (PDF, PDF/A) 

4.5.1 Προσθήκη εγγράφων 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη». Το σύστημα εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο 
«Προσθήκη εγγράφων». Το παράθυρο «Προσθήκη Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο 
αριστερό μέρος, κάτω από τον τίτλο «Επιλέξτε τύπο εγγράφου» εμφανίζεται ο κατάλογος 
των εναρκτήριων εγγράφων και των ενδιάμεσων αιτήσεων που μπορεί να καταχωριστούν 
παράλληλα με το εναρκτήριο έγγραφο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα εναρκτήριο έγγραφο και 
όπου εφαρμόζεται μια ή περισσότερες ενδιάμεσες αιτήσεις.  

  
Εικόνα 31: Επιλογή εναρκτήριου εγγράφου και επισύναψη αρχείων 

Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το έγγραφο που έχετε επιλέξει. Όταν τελειώσετε με την 
επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το σύστημα σας επιστρέφει 
στην αρχική οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα συμπληρωμένο με τα έγγραφα που έχετε 
επιλέξει. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

1. Επιλέξτε Εναρκτήριο έγγραφο. Κάντε κλικ στο εναρκτήριο έγγραφο που επιθυμείτε 

1. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. Το σύστημα μπορεί να 
προτείνει και άλλα έγγραφα. Αυτά εμφανίζονται κάτω από το επιλεγμένο έγγραφο. 

2. Συμπληρώστε την περιγραφή του εναρκτήριου εγγράφου. 

3. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

5. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιήστε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

6. Από τα προτεινόμενα έγγραφα, όπου εφαρμόζει 

α. Συμπληρώστε το πεδίο περιγραφή. 

β. Κάντε κλικ το εικονίδιο  . 

γ. Ανεβάστε από τον υπολογιστή σας το αντίστοιχο αρχείο. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

8. Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εναρκτήριου εγγράφου και επισύναψη 
αρχείων. 
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Προσθήκη εναρκτήριου εγγράφου και ενδιάμεσης αίτησης 

Για να καταχωρισθεί αίτηση που να συμπεριλαμβάνει εναρκτήριο έγγραφο και μια ή 
περισσότερες ενδιάμεσες αιτήσεις πρέπει να επιλέξετε ένα εναρκτήριο και ακολούθως την 
ή τις ενδιάμεσες αιτήσεις που θέλετε να καταχωρίσετε. Στην οθόνη πιο κάτω έχει επιλεγεί 
το Κλητήριο Ένταλμα Ο2 R1 και στο κάτω μέρος φαίνεται η Ενδιάμεση αίτηση μονομερής. 

 
Εικόνα 32: Επιλογή εναρκτήριου εγγράφου και ενδιάμεσων αιτήσεων 
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4.5.2 Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. Τα 
έγγραφα που είναι συνδεδεμένα με το εναρκτήριο έγγραφο δεν έχουν το Χ στα δεξιά τους. 
Αφαιρούνται όταν διαγράψουμε το κύριο έγγραφο. 

 
Εικόνα 33: Επιλεγμένα έγγραφα 

4.5.3 Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF . 

  



iJustice 

  -39- 

4.6 Δικαστικά Τέλη/Κλίμακα Τελών 
Η ενότητα αυτή εμφανίζεται όπου χρησιμοποιείται κλίμακα για τον υπολογισμό του τέλους 
που θα πληρωθεί. Αν δεν απαιτείται χρηματικό ποσό επιλέξτε το Όχι. Αν απαιτείται ποσό 
επιλέξτε Ναι και συμπληρώστε ένα από τα δυο πεδία. Αν συμπληρώσετε το 'Ποσό', το 
σύστημα επιλέγει αυτόματα την κλίμακα. Αν επιλέξετε την κλίμακα, δεν χρειάζεται να 
συμπληρώσετε το ποσό. 

 
Εικόνα 34: Δικαστικά τέλη 

Ακολούθως κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός Κόστους». Το σύστημα εμφανίζει την 
ενότητα 'Τέλη'. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Α. Στην περίπτωση που απαιτείται ποσό 

1. Επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) «Ναι». 

2. Συμπληρώστε το πεδίο ποσό όπου απαιτείται 

i. Το σύστημα επιλέγει την κλίμακα σύμφωνα με το ποσό. 

3. Επιλέξτε κλίμακα από τον κατάλογο τιμών στο πεδίο Κλίμακα (σε Ευρώ) 

i. Στην περίπτωση που έχετε ήδη συμπληρώσει ποσό και επιλέξετε κλίμακα 
το ποσό θα διαγραφεί. 

Β. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται ποσό 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) «Όχι». 

2. Το σύστημα απενεργοποιεί τα πεδία «Ποσό» και «Κλίμακα (σε Ευρώ)». 

Γ. Κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός Κόστους». 

Δ. Το σύστημα υπολογίζει τα τέλη και εμφανίζει τον πίνακα Τελών. 
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4.7 Τέλη 
Στο Πίνακα τελών το σύστημα εμφανίζει όλα τα έγγραφα που έχουν επιλεγεί 
προηγουμένως στην ενότητα  «Επιλογή εναρκτήριου εγγράφου και επισύναψη αρχείων 
(PDF/A)» και το τέλος που θα πρέπει να δεσμευτεί.  

Εικόνα 35: Τέλη 

Κάτω από τη ενότητα Τέλη προσφέρονται οι ακόλουθες τρείς επιλογές 

- Διόρθωση αίτησης. 

- Πληρωμή και υποβολή. 

- Ακύρωση. 

Διόρθωση 

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθώσετε στην αίτηση σας πατήστε "Διόρθωση αίτησης", 
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και ακολουθήστε ξανά τα ίδια βήματα.  

Πληρωμή και υποβολή 

Κάντε κλικ στο "Πληρωμή και υποβολή" αν είσαστε σίγουροι για τις πληροφορίες που 
δώσατε. Το σύστημα θα σας δώσει την δυνατότητα να συνδεθείτε με την JCC και να κάνετε 
την πληρωμή σας. Το ποσό που πληρώσατε θα είναι δεσμευμένο μέχρι την αξιολόγηση της 
καταχώρισής σας από το Πρωτοκολλητείο. Με την έγκριση της καταχώρισης γίνεται 
αυτόματα και η πληρωμή. Αν η καταχώριση απορριφθεί, τα λεφτά αποδεσμεύονται και 
επιστρέφουν πίσω στον λογαριασμό σας. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο "Ακύρωση" αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση. 
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5 Ενημέρωση υπόθεσης 
Πιο κάτω θα βρείτε την καθοδήγηση για την ενημέρωση υπόθεσης για την οποία 
δημιουργήθηκε ήδη ηλεκτρονικός φάκελος. 

5.1 Επιλέξτε "Ενημέρωση υπόθεσης" 
Κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση υπόθεσης" που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού της 
εφαρμογής. 

 
Εικόνα 36: Μενού εφαρμογής – Ενημέρωση Εφαρμογής 

Το σύστημα εμφανίζει τα κριτήρια αναζήτησης και ανάκτησης της υπόθεσης. 

Συμπληρώστε τα πεδία 

Συμπληρώστε τα πεδία (α) Επαρχία, (β) Δικαστήριο, (γ) Δικαιοδοσία, (δ) Μητρώο, και (ε) 
Αριθμός Υπόθεσης. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου (check box) μπροστά από το "Υφιστάμενος 
φυσικός φάκελος" όταν επιθυμείτε την ενημέρωση υπόθεσης για την οποία υπάρχει 
φυσικός φάκελος. 

 
Εικόνα 37: Ανεύρεση υπόθεσης 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». Το σύστημα θα αναζητήσει και θα ανακτήσει την 
υπόθεση. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία που θέλετε να επιλέξετε. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της επιλεγμένης Επαρχίας. Επιλέξτε το 
Δικαστήριο, κάνοντας κλικ σε αυτό. 
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3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε την 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 

4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο 
που επιθυμείτε. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 

6. Το σύστημα εμφανίζει την υπόθεση, τα χαρακτηριστικά της και τις διαθέσιμες 
ενέργειες. 
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5.2 Ενέργειες 
Η αναζήτηση έχει ανακτήσει την υπόθεση και εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης. 
Αν είσαστε σίγουροι ότι εμφανίζεται η σωστή υπόθεση, κάντε κλικ στις «Ενέργειες» για να 
επιλέξετε την καταχώριση που θέλετε να κάνετε. 

 
Εικόνα 38: Χαρακτηριστικά υπόθεσης – Διαθέσιμες ενέργειες 

Στις παραγράφους που ακολουθούν δίνεται επεξήγηση για τις ενέργειες. 

5.2.1 Καταχώριση Δικογράφων/ενδιάμεσων αιτήσεων/εγγράφων 

Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη για την καταχώριση Δικογράφων/ενδιάμεσων 
αιτήσεων/εγγράφων. 

Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση. 

Για να προχωρήσετε με την καταχώριση πρέπει να επιλέξετε τον ή τους διάδικους εκ 
μέρους του ή των οποίων κάνετε την καταχώριση.  Το σύστημα εμφανίζει μόνο τους 
διάδικους που εκπροσωπείτε. 

 
Εικόνα 39: Δικόγραφα/ενδιάμεσες αιτήσεις/ έγγραφα - Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε διάδικο. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) στα αριστερά  του διάδικου 
ή των διάδικων για τους οποίους κάνετε την καταχώριση. 

2. Το σύστημα εμφανίζει στην ίδια οθόνη την ενότητα «Χαρακτηριστικά καταχώρισης». 
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Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των εγγράφων που σκοπεύετε να 
καταχωρίσετε. Οι επιλογές που έχετε είναι (α) Ένα έγγραφο και (β) Δέσμη εγγράφων. Στην 
περίπτωση που θα καταχωρίσετε δέσμη πρέπει να καταχωρίσετε και τον τίτλο που 
επιθυμείτε να έχει η δέσμη (π.χ. Αίτηση δια κλήσεως ημερομηνίας 12/11/2020 για 
ασφάλεια εξόδων).  

 
Εικόνα 40: Δικόγραφα/ενδιάμεσες αιτήσεις/ έγγραφα - Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε είδος καταχώρισης.  

α. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) « Ένα έγγραφο» για την 
καταχώριση ενός μόνο εγγράφου. 

β. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) «Δέσμη εγγράφων» αν 
επιθυμείτε να καταχωρίσετε περισσότερα από ένα έγγραφα 

i. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εμφανίζει το πεδίο «Τίτλος δέσμης». 

ii. Συμπληρώστε τον τίτλο της δέσμης. 

2. Το σύστημα εμφανίζει την ενότητα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων 
(PDF/A). 

 

Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων (PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το έγγραφο της υπόθεσης και να επισυνάψετε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας.  

 
Εικόνα 41: Δικόγραφα/ενδιάμεσες αιτήσεις/ έγγραφα - Επιλογή εγγράφου και επισύναψη αρχείου 
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Προσθήκη εγγράφων 

Για να επιλέξετε έγγραφο και να επισυνάψετε αρχείο κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το 
σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω αναδυόμενο παράθυρο. Το παράθυρο «Προσθήκη 
Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται ο προκαθορισμένος 
κατάλογος των εγγράφων. 

 
Εικόνα 42: Δικόγραφα/ενδιάμεσες αιτήσεις/ έγγραφα - Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων 

Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το έγγραφο που έχετε επιλέξει. Όταν τελειώσετε με την 
επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το σύστημα σας επιστρέφει 
στην προηγούμενη οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα συμπληρωμένο με τα έγγραφα που 
έχετε επιλέξει. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε έγγραφο. Κάντε κλικ στο έγγραφο που επιθυμείτε. 

2. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. 

3. Συμπληρώστε την περιγραφή του εγγράφου. 

4. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιείτε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων». Κάντε 
κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός Κόστους» και το σύστημα θα υπολογίσει τα τέλη και θα 
εμφανίσει τον πίνακα τελών. 
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Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. 

 
Εικόνα 43: Δικόγραφα/ενδιάμεσες αιτήσεις/ έγγραφα - Επιλεγμένα έγγραφα 

 

Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF  που βρίσκεται 
στα δεξιά. 
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Τέλη 

Ο πίνακας τελών εμφανίζει τα τέλη για το κάθε έγγραφο που έχετε επιλέξει στο 
προηγούμενο βήμα.  

 
Εικόνα 44: Δικόγραφα/ενδιάμεσες αιτήσεις/ έγγραφα - Τέλη 

Κάτω από την ενότητα «Τέλη» έχετε τις ακόλουθες τρείς επιλογές 

- Διόρθωση αίτησης. 

- Πληρωμή και υποβολή. 

- Ακύρωση. 

Διόρθωση 

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθώσετε στην αίτηση σας πατήστε «Διόρθωση αίτησης», 
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και ακολουθείστε ξανά τα ίδια βήματα. 

Πληρωμή και υποβολή 

Κάντε κλικ στο «Πληρωμή και Υποβολή» αν είσαστε σίγουροι για τις πληροφορίες που 
δώσατε. Το σύστημα θα σας συνδέσει με την JCC για να κάνετε την πληρωμή. Το ποσό θα 
δεσμευτεί μέχρι την αξιολόγηση της καταχώρισης σας από το Πρωτοκολλητείο. Με την 
έγκριση της καταχώρισης γίνεται αυτόματα και η πληρωμή. Αν η καταχώριση απορριφθεί, 
τα λεφτά αποδεσμεύονται και επιστρέφουν πίσω στον λογαριασμό σας. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο «Ακύρωση» αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση. 
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5.2.1.1 Τεκμήριο – Αρίθμηση τεκμηρίου 

Για δική σας ευκολία, το σύστημα επιτρέπει το ανέβασμα ενός αρχείου στο οποίο 
υπάρχουν αποθηκευμένα πολλαπλά Τεκμήρια. Στην επιλογή εγγράφων μπορείτε να 
επιλέξετε το έγγραφο «Τεκμήριο – αρίθμηση τεκμηρίου». Δώστε μια σύντομη περιγραφή 
και επισυνάψετε το αρχείο από τον υπολογιστή σας (όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω). 

 
Εικόνα 45: Τεκμήριο – Αρίθμηση τεκμηρίου – επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων 

Όταν τελειώσετε με την επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το 
σύστημα σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα με τα 
έγγραφα που έχετε επιλέξει. 

Το σύστημα εμφανίζει την πιο κάτω οθόνη και ζητά όπως καταχωρίσετε τον αριθμό των 
τεκμηρίων που έχετε συμπεριλάβει στο αρχείο που ανεβάσετε προηγουμένως. 

 
Εικόνα 46: Τεκμήριο – Αρίθμηση τεκμηρίου – αριθμός τεκμηρίων στο αρχείο 
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Ο αριθμός που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθεί από το σύστημα για τον υπολογισμό των 
τελών όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω.  

 
Εικόνα 47 Τεκμήριο – Αρίθμηση τεκμηρίου - Τέλη 
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5.2.2 Αλλαγή κλίμακας 

Κάντε κλικ στην ενέργεια Αλλαγή κλίμακας εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την κλίμακα της 
υπόθεσης. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη για την καταχώριση των στοιχείων και 
εγγράφων για την αλλαγή της κλίμακας. 

Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση. 

Για να προχωρήσετε με την καταχώριση πρέπει να επιλέξετε τον ή τους διάδικους εκ 
μέρους του ή των οποίων κάνετε την καταχώριση.  Το σύστημα εμφανίζει μόνο τους 
διάδικους που εκπροσωπείτε. 

 
Εικόνα 48: Αλλαγή κλίμακας - Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε διάδικο. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) στα αριστερά  του διάδικου 
ή των διάδικων για τους οποίους κάνετε την καταχώριση. 

2. Το σύστημα εμφανίζει στην ίδια οθόνη την ενότητα «Χαρακτηριστικά καταχώρισης». 

Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

Το σύστημα προεπιλέγει το κουμπί επιλογής (radio button) «Ένα έγγραφο» και σας 
ενημερώνει σχετικά.  

 
Εικόνα 49: Αλλαγή κλίμακας - Χαρακτηριστικά καταχώρισης 
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Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων (PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το έγγραφο της υπόθεσης και να επισυνάψετε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας.  

 
Εικόνα 50: Αλλαγή κλίμακας - Επιλογή εγγράφου και επισύναψη αρχείου 

Προσθήκη εγγράφων 

Για να επιλέξετε έγγραφο και να επισυνάψετε αρχείο κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το 
σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω αναδυόμενο παράθυρο. Το παράθυρο «Προσθήκη 
Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται το έγγραφο 
«Επιστολή αλλαγής κλίμακας». 

 
Εικόνα 51: Αλλαγή κλίμακας -  Επιστολή αλλαγής κλίμακας 

Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το έγγραφο που έχετε επιλέξει. Όταν τελειώσετε με την 
επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το σύστημα σας επιστρέφει 
στην προηγούμενη οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα συμπληρωμένο με τα έγγραφα που 
έχετε επιλέξει. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε έγγραφο. Κάντε κλικ στο έγγραφο «Επιστολή αλλαγή κλίμακας». 

2. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. 

3. Συμπληρώστε την περιγραφή του εγγράφου. 

4. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 
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5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιείτε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων».  
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Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. 

 
Εικόνα 52: Αλλαγή κλίμακας - Επιλεγμένο έγγραφο 

Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF  που βρίσκεται 
στα δεξιά. 

 

Δικαστικά Τέλη/Κλίμακα Τελών 

Η ενότητα αυτή σας ενημερώνει για την εγκεκριμένη κλίμακα και σας δίνει την δυνατότητα 
να την τροποποιήσετε. 

 
Εικόνα 53: Αλλαγή κλίμακας - Δικαστικά τέλη / Κλίμακα τελών 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε κλίμακα από τον κατάλογο τιμών στο πεδίο Κλίμακα (σε Ευρώ) 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός Κόστους». 

3. Το σύστημα υπολογίζει τα τέλη και εμφανίζει τον πίνακα Τελών. 
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Τέλη 

Ο πίνακας τελών εμφανίζει τα τέλη για την "Επιστολή αλλαγής κλίμακας" και την διαφορά 
των τελών (το επιπρόσθετο ποσό που πρέπει να πληρώσετε).  

 
Εικόνα 54: Αλλαγή κλίμακας - Τέλη 

Κάτω από τη ενότητα Τέλη προσφέρονται οι ακόλουθες τρείς επιλογές 

- Διόρθωση αίτησης. 

- Πληρωμή και υποβολή. 

- Ακύρωση. 

Διόρθωση 

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθώσετε στην αίτηση σας πατήστε "Διόρθωση αίτησης", 
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και ακολουθήστε ξανά τα ίδια βήματα.  

Πληρωμή και υποβολή 

Κάντε κλικ στο "Πληρωμή και υποβολή" αν είσαστε σίγουροι για τις πληροφορίες που 
δώσατε. Το σύστημα θα σας δώσει την δυνατότητα να συνδεθείτε με την JCC και να κάνετε 
την πληρωμή σας. Το ποσό που πληρώσατε θα είναι δεσμευμένο μέχρι την αξιολόγηση του 
αιτήματος σας από το Πρωτοκολλητείο. Με την έγκριση της καταχώρισης σας γίνεται 
αυτόματα και η πληρωμή. Αν η καταχώριση απορριφθεί, τα λεφτά αποδεσμεύονται και 
επιστρέφουν πίσω στον λογαριασμό σας. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο "Ακύρωση" αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση. 
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5.2.3 Αίτηση για Προσθήκη Τριτοδιάδικου 

Για την προσθήκη Τριτοδιάδικου κάντε κλικ στην αντίστοιχη ενέργεια. Το σύστημα 
εμφανίζει την οθόνη για την καταχώριση των στοιχείων του τριτοδιάδικου και των 
εγγράφων που απαιτούνται.  

Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 

Για να προχωρήσετε με την καταχώριση πρέπει να επιλέξετε τον ή τους διάδικους εκ 
μέρους του ή των οποίων κάνετε την καταχώριση. Το σύστημα εμφανίζει μόνο τους 
διάδικους που εκπροσωπείτε. 

 
Εικόνα 55: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε διάδικο. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) στα αριστερά  του διάδικου 
ή των διάδικων για τους οποίους κάνετε την καταχώριση. 

2. Το σύστημα εμφανίζει στην ίδια οθόνη την ενότητα «Χαρακτηριστικά καταχώρισης». 
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Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

Το σύστημα προεπιλέγει το κουμπί επιλογής (radio button) «Ένα έγγραφο» και σας 
ενημερώνει σχετικά. 

 
Εικόνα 56: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων (PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το έγγραφο της υπόθεσης και να επισυνάψετε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

 
Εικόνα 57: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείου 
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Προσθήκη εγγράφων 

Για να επιλέξετε έγγραφο και να επισυνάψετε αρχείο κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το 
σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω αναδυόμενο παράθυρο. Το παράθυρο «Προσθήκη 
Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται το έγγραφο 
«Ειδοποίηση τριτοδιάδικου». 

 
Εικόνα 58: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Ειδοποίηση τριτοδιάδικου 

Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το έγγραφο που έχετε επιλέξει. Όταν τελειώσετε με την 
επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το σύστημα σας επιστρέφει 
στην προηγούμενη οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα συμπληρωμένο με τα έγγραφα που 
έχετε επιλέξει. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε έγγραφο. Κάντε κλικ στο έγγραφο «Επιστολή αλλαγή κλίμακας». 

2. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. 

3. Συμπληρώστε την περιγραφή του εγγράφου. 

4. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιείτε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων». 
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Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. 

 
Εικόνα 59: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Επιλεγμένο έγγραφο 

Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF που βρίσκεται 
στα δεξιά. 

Καταχώριση τριτοδιάδικου 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να καταχωρίσετε τα στοιχεία του τριτοδιάδικου/ων. 

 
Εικόνα 60: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Προσθήκη τριτοδιάδικου 
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Προσθήκη τριτοδιάδικου 

Κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το σύστημα εμφανίζει την πιο κάτω οθόνη. Η οθόνη αυτή σας 
επιτρέπει να επιλέξετε τον ρόλο τριτοδιάδικος όπως επίσης και τον τύπο. 

 
Εικόνα 61 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε τον ρόλο του διάδικου. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών «Ρόλος». Η λίστα 
εμφανίζει την επιλογή «Τριτοδιάδικος». Επιλέξτε τον ρόλο «Τριτοδιάδικσος». 

2. Επιλέξτε τον τύπο διάδικου από το πεδίο επιλογών. Το πεδίο αυτό έχει 
προκαθορισμένες τιμές (α) Ιδιώτης, (β) Νομικό Πρόσωπο και (γ) Κυβερνητικό 
Τμήμα/Υπηρεσία/Ανεξάρτητη Υπηρεσία. 

3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 

Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη συλλογής επιπρόσθετων πληροφοριών για τον διάδικο. 

 

  



iJustice 

  -60- 

Πληροφορίες 

Οι επιλογές που έχετε κάνει στο προηγούμενο βήμα φαίνονται στο πάνω μέρος της οθόνης 
σε γκρι πλαίσιο. Στην ενότητα πληροφορίες το σύστημα ζητά να συμπληρωθούν 
πληροφορίες για τον τριτοδιάδικο. Στην περίπτωση που ο διάδικος είναι Ιδιώτης τότε το 
σύστημα ζητά την πιο κάτω πληροφορία. 

 
Εικόνα 62: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Πληροφορίες για Τριτοδιάδικο που είναι Ιδιώτης 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Συμπληρώστε το πεδίο «Όνομα» με το όνομα  του διάδικου. 

2. Συμπληρώστε το πεδίο «Επώνυμο» με το επώνυμο του διάδικου. 

3. Συμπληρώστε το πεδίο «Επάγγελμα» (προαιρετικό). 

4. Συμπληρώστε το πεδίο «Αντιπροσωπευτική Ιδιότητα», όπου εφαρμόζει (προαιρετικό) 

5. Επιλέξτε την «Χώρα Υπηκοότητας». Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών. Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο χωρών. Κάντε κλικ στην χώρα (προαιρετικό). 

6. Επιλέξτε «Τύπος Διαπιστευτηρίου». Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών. Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα διαπιστευτήρια. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως 
«Χώρα Υπηκοότητας» την Κύπρο, το πεδίο αυτό συμπληρώνεται αυτόματα 
(προαιρετικό). 

7. Συμπληρώστε το πεδίο «Αριθμός Ταυτότητας». Το πεδίο αυτό αλλάζει τίτλο σύμφωνα 
με την επιλογή που έχετε κάνει στο πεδίο «Τύπος Διαπιστευτηρίου» που προηγείται 
(προαιρετικό). 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

Στην ενότητα αυτή δεν υπάρχουν υποχρεωτικά στοιχεία. Αν γνωρίζετε οποιαδήποτε 
στοιχεία μπορείτε να τα συμπληρώσετε. 

 
Εικόνα 63: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Στοιχεία επικοινωνίας 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε τον «Τύπο επικοινωνίας» από το πεδίο επιλογών. 

2. Συμπληρώστε τον «Αριθμό Τηλεφώνου».  

3. Συμπληρώστε το πεδίο «Τηλεομοιότυπο». 

4. Συμπληρώστε το πεδίο «Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο». 

Διεύθυνση επικοινωνίας και επίδοσης 

Στην ενότητα αυτή δεν υπάρχουν υποχρεωτικά στοιχεία. 

 
Εικόνα 64: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Διεύθυνση επικοινωνίας και επίδοσης 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Τα πεδία στην ενότητα αυτή είναι όλα προαιρετικά. Συμπληρώστε την διεύθυνση που 
γνωρίζετε.  

1. Συμπληρώστε την «Διεύθυνση Επικοινωνίας». Στην περίπτωση που η διεύθυνση δεν 
είναι στην Κύπρο, επιλέξτε πρώτα την «Χώρα». 

α. Επιλέξτε την «Χώρα» σε περίπτωση που η διεύθυνση δεν είναι στην Κύπρο 

β. Συμπληρώστε το πεδίο «Διεύθυνση 1» 

γ. Συμπληρώστε το πεδίο «Διεύθυνση 2». 
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δ. Συμπληρώστε το πεδίο «Δήμος/Κοινότητα». 

ε. Συμπληρώστε το πεδίο «Ταχυδρομικός Κώδικας». 

στ. Επιλέξτε την «Επαρχία» από τον κατάλογο τιμών. 

Διεύθυνση επίδοσης 

ζ. Στην περίπτωση που η «Διεύθυνση επίδοσης» είναι η ίδια με την «Διεύθυνση 
Επικοινωνίας», επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) «Ναι». 

η. Στην περίπτωση που η «Διεύθυνση επίδοσης» διαφέρει από την Διεύθυνση 
Επικοινωνίας, επιλέξτε το κουμπί επιλογής (radio button) «Όχι» και 
συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία. 

Αφαίρεση τριτοδιάδικου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα τριτοδιάδικο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του 
τριτοδιάδικου. 

 
Εικόνα 65:  Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Αφαίρεση τριτοδιάδικου 

  



iJustice 

  -63- 

Τέλη 

Ο πίνακας τελών εμφανίζει τα τέλη για την αίτηση για προσθήκη τριτοδιάδικου. 

 
Εικόνα 66: Αίτηση για Προσθήκη τριτοδιάδικου – Τέλη 

Κάτω από την ενότητα «Τέλη» έχετε τις ακόλουθες τρείς επιλογές 

- Διόρθωση αίτησης. 

- Πληρωμή και υποβολή. 

- Ακύρωση. 

Διόρθωση 

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθώσετε στην αίτηση σας πατήστε «Διόρθωση αίτησης», 
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και ακολουθείστε ξανά τα ίδια βήματα. 

Πληρωμή και υποβολή 

Κάντε κλικ στο «Πληρωμή και Υποβολή» αν είσαστε σίγουροι για τις πληροφορίες που 
δώσατε. Το σύστημα θα σας συνδέσει με την JCC για να κάνετε την πληρωμή. Το ποσό θα 
δεσμευτεί μέχρι την αξιολόγηση της καταχώρισης σας από το Πρωτοκολλητείο. Με την 
έγκριση της καταχώρισης γίνεται αυτόματα και η πληρωμή. Αν η καταχώριση απορριφθεί, 
τα λεφτά αποδεσμεύονται και επιστρέφουν πίσω στον λογαριασμό σας. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο «Ακύρωση» αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση. 
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5.2.4 Καταχώριση Τεκμηρίων σε Ακροαματική Διαδικασία 

Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη για την καταχώριση Τεκμηρίων σε Ακροαματική 
Διαδικασία. 

Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση. 

Για να προχωρήσετε με την καταχώριση πρέπει να επιλέξετε τον ή τους διάδικους εκ 
μέρους του ή των οποίων κάνετε την καταχώριση.  Το σύστημα εμφανίζει μόνο τους 
διάδικους που εκπροσωπείτε. 

 
Εικόνα 67: Καταχώριση τεκμηρίων σε ακροαματική διαδικασία - Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε διάδικο. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) στα αριστερά  του διάδικου 
ή των διάδικων για τους οποίους κάνετε την καταχώριση. 

2. Το σύστημα εμφανίζει στην ίδια οθόνη την ενότητα «Χαρακτηριστικά καταχώρισης». 

Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των εγγράφων που σκοπεύετε να 
καταχωρίσετε. Οι επιλογές που έχετε είναι (α) Ένα έγγραφο και (β) Δέσμη εγγράφων. Στην 
περίπτωση που θα καταχωρίσετε δέσμη πρέπει να καταχωρίσετε και τον τίτλο που 
επιθυμείτε να έχει η δέσμη (π.χ. Αίτηση δια κλήσεως ημερομηνίας 12/11/2020 για 
ασφάλεια εξόδων).  

 
Εικόνα 68: : Καταχώριση τεκμηρίων σε ακροαματική διαδικασία - Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε είδος καταχώρισης.  

α. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) « Ένα έγγραφο» για την 
καταχώριση ενός μόνο εγγράφου. 

β. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) «Δέσμη εγγράφων» αν 
επιθυμείτε να καταχωρίσετε περισσότερα από ένα έγγραφα 

i. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εμφανίζει το πεδίο «Τίτλος δέσμης». 
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ii. Συμπληρώστε τον τίτλο της δέσμης. 

2. Το σύστημα εμφανίζει την ενότητα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων 
(PDF/A). 

Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων (PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το έγγραφο της υπόθεσης και να επισυνάψετε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας.  

 
Εικόνα 69: Καταχώριση τεκμηρίων σε ακροαματική διαδικασία - Επιλογή εγγράφου και επισύναψη αρχείου 

Προσθήκη εγγράφων 

Για να επιλέξετε έγγραφο και να επισυνάψετε αρχείο κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το 
σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω αναδυόμενο παράθυρο. Το παράθυρο «Προσθήκη 
Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται ο προκαθορισμένος 
κατάλογος των εγγράφων. 

 
Εικόνα 70: Καταχώριση τεκμηρίων σε ακροαματική διαδικασία - Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων 

Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το έγγραφο που έχετε επιλέξει. Όταν τελειώσετε με την 
επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το σύστημα σας επιστρέφει 
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στην προηγούμενη οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα συμπληρωμένο με τα έγγραφα που 
έχετε επιλέξει. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε έγγραφο. Κάντε κλικ στο έγγραφο που επιθυμείτε. 

2. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. 

3. Συμπληρώστε την περιγραφή του εγγράφου. 

4. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιείτε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων». Κάντε 
κλικ στο κουμπί «Υπολογισμός Κόστους» και το σύστημα θα υπολογίσει τα τέλη και θα 
εμφανίσει τον πίνακα τελών. 

Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. 

 
Εικόνα 71: Καταχώριση τεκμηρίων σε ακροαματική διαδικασία - Επιλεγμένα έγγραφα 

Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF  που βρίσκεται 
στα δεξιά. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο «Ακύρωση» αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση. 

Καταχώριση 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρισης κάντε κλικ στο κουμπί «Καταχώριση».   
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5.2.5 Αιτήματα προς Πρωτοκολλητείο (πιστά αντίγραφα/ drawn 
up judgement) 

Κάντε κλικ στην ενέργεια «Αιτήματα προς Πρωτοκολλητείο (πιστά αντίγραφα / drawn up 
judgement). Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη για την καταχώριση των στοιχείων για τo 
αίτημα. Τα αιτήματα αυτά δημιουργούν παραγγελία. Η παραγγελία αποθηκεύεται και είναι 
διαθέσιμη στην επιλογή του οριζόντιου μενού «Παραγγελίες». Όταν το Πρωτοκολλητείο 
ετοιμάσει την «παραγγελία» (για παράδειγμα πιστό αντίγραφο ενός Πρακτικού), τότε θα 
προχωρήσετε με την πληρωμή και θα αποκτήσετε πρόσβαση στο έγγραφο. 

Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση. 

Για να προχωρήσετε με την καταχώριση πρέπει να επιλέξετε τον ή τους διάδικους εκ 
μέρους του ή των οποίων κάνετε την καταχώριση.  Το σύστημα εμφανίζει μόνο τους 
διάδικους που εκπροσωπείτε. 

 
Εικόνα 72: Αιτήματα προς Πρωτοκολλητείο - Διάδικος για τον οποίο γίνεται η καταχώριση 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε διάδικο. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) στα αριστερά  του διάδικου 
ή των διάδικων για τους οποίους κάνετε την καταχώριση. 

2. Το σύστημα εμφανίζει στην ίδια οθόνη την ενότητα «Επιλέξτε τον τύπο εγγράφου που 
επιθυμείτε». 

Επιλέξτε τον τύπο εγγράφου που επιθυμείτε 

Επιλέξτε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) στα αριστερά του 
εγγράφου. 

 
Εικόνα 73: Αιτήματα προς Πρωτοκολλητείο - Επιλογή τύπου εγγράφου 
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Περιγραφή του εγγράφου το οποίο ζητάτε 

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε το έγγραφο το οποίο ζητάτε έτσι ώστε ο πρωτοκολλητής να το 
αναγνωρίσει. 

 
Εικόνα 74: Αιτήματα προς Πρωτοκολλητείο - Περιγραφή εγγράφου  

Όταν ολοκληρώσετε την περιγραφή του εγγράφου κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή". Το 
αίτημα προωθείται στο Πρωτοκολλητείο. Ταυτόχρονα μετατρέπεται σε Παραγγελία και 
εμφανίζεται στον κατάλογο "Παραγγελιών". Όταν το Πρωτοκολλητείο ετοιμάσει το 
αντίγραφο θα πληρώσετε τα τέλη και θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αντίγραφο που 
ζητήσατε. 

 

  



iJustice 

  -69- 

6 Σημείωμα εμφάνισης 
Για την υποβολή «Σημειώματος εμφάνισης» ακολουθείστε τις πιο κάτω οδηγίες. 

6.1 Επιλέξτε "Ενημέρωση υπόθεσης" 
Κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση υπόθεσης" που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού της 
εφαρμογής. 

 
Εικόνα 75: Μενού εφαρμογής – Ενημέρωση Εφαρμογής 

Το σύστημα εμφανίζει τα κριτήρια αναζήτησης και ανάκτησης της υπόθεσης. 

Συμπληρώστε τα πεδία 

Συμπληρώστε τα πεδία (α) Επαρχία, (β) Δικαστήριο, (γ) Δικαιοδοσία, (δ) Μητρώο, και (ε) 
Αριθμός Υπόθεσης. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου (check box) μπροστά από το "Υφιστάμενος 
φυσικός φάκελος" όταν επιθυμείτε την ενημέρωση υπόθεσης για την οποία υπάρχει 
φυσικός φάκελος. 

 
Εικόνα 76: Ανεύρεση υπόθεσης 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». Το σύστημα θα αναζητήσει και θα ανακτήσει την 
υπόθεση. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της Επαρχίας. Επιλέξτε το Δικαστήριο, 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 

3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε την 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 
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4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 
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6.2 Ενέργειες 
Η αναζήτηση έχει ανακτήσει την υπόθεση και σας ενημερώνει ότι δεν έχετε πρόσβαση στην 

υπόθεση. 

 
Εικόνα 77: Ενέργειες σε υπόθεση στην οποία δεν έχετε πρόσβαση. 

Κάντε κλικ στις «Ενέργειες» και επιλέξτε την καταχώριση «Σημειώματος Εμφάνισης και 
Τύπου Διορισμού Δικηγόρου». Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη καταχώρισης του 
σημειώματος. 
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Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων (PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το έγγραφο της υπόθεσης και να επισυνάψετε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

 
Εικόνα 78: Σημείωμα Εμφάνισης - Επιλογή εγγράφου και επισύναψη αρχείων 

Προσθήκη εγγράφων 

Για να επιλέξετε έγγραφο και να επισυνάψετε αρχείο κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το 
σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω αναδυόμενο παράθυρο. Το παράθυρο «Προσθήκη 
Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται ο προκαθορισμένος 
κατάλογος των εγγράφων. 

 
Εικόνα 79: Σημείωμα Εμφάνισης - Προσθήκη εγγράφων και επισύναψη αρχείων 

Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το έγγραφο «Σημείωμα Εμφάνισης. Όταν τελειώσετε με την 
επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το σύστημα σας επιστρέφει 
στην προηγούμενη οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα συμπληρωμένο με τα έγγραφα που 
έχετε επιλέξει. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε έγγραφο. Κάντε κλικ στο έγγραφο Σημείωμα Εμφάνισης. 

2. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. 

3. Συμπληρώστε την περιγραφή του εγγράφου. 

4. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιείτε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 

αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων» και 

εμφανίζει την ενότητα «Δικαστικά Τέλη / Κλίμακα Τελών». Κάντε κλικ το κουμπί 

«Υπολογισμός Κόστους» και το σύστημα θα υπολογίσει τα τέλη και θα εμφανίσει τον 

πίνακα τελών. 

Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. 

 
Εικόνα 80: Σημείωμα Εμφάνισης - Επιλεγμένα έγγραφα 

Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF  που βρίσκεται 
στα δεξιά. 
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Τέλη 

Ο πίνακας τελών εμφανίζει τα τέλη για το κάθε έγγραφο που έχετε επιλέξει στο 
προηγούμενο βήμα. 

 
Εικόνα 81: Σημείωμα Εμφάνισης - Τέλη 

Κάτω από την ενότητα «Τέλη» έχετε τις ακόλουθες τρείς επιλογές 

- Διόρθωση αίτησης. 

- Πληρωμή και υποβολή. 

- Ακύρωση. 

Διόρθωση 

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθώσετε στην αίτηση σας πατήστε «Διόρθωση αίτησης», 
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και ακολουθείστε ξανά τα ίδια βήματα. 

Πληρωμή και υποβολή 

Κάντε κλικ στο «Πληρωμή και Υποβολή» αν είσαστε σίγουροι για τις πληροφορίες που 
δώσατε. Το σύστημα θα σας συνδέσει με την JCC για να κάνετε την πληρωμή. Το ποσό θα 
δεσμευτεί μέχρι την αξιολόγηση της καταχώρισης σας από το Πρωτοκολλητείο. Με την 
έγκριση της καταχώρισης γίνεται αυτόματα και η πληρωμή. Αν η καταχώριση απορριφθεί, 
τα λεφτά αποδεσμεύονται και επιστρέφουν πίσω στον λογαριασμό σας. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο «Ακύρωση» αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση.  
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7 Αλλαγή Δικηγόρου 
Για την υποβολή αιτήματος «Αλλαγής Δικηγόρου» ακολουθείστε τις οδηγίες πιο κάτω. 

7.1 Επιλέξτε "Ενημέρωση υπόθεσης" 
Κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση υπόθεσης" που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού της 
εφαρμογής. 

 
Εικόνα 82: Μενού εφαρμογής – Ενημέρωση Εφαρμογής 

Το σύστημα εμφανίζει τα κριτήρια αναζήτησης και ανάκτησης της υπόθεσης. 

Συμπληρώστε τα πεδία 

Συμπληρώστε τα πεδία (α) Επαρχία, (β) Δικαστήριο, (γ) Δικαιοδοσία, (δ) Μητρώο, και (ε) 
Αριθμός Υπόθεσης. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου μπροστά από το "Υφιστάμενος φυσικός 
φάκελος" όταν επιθυμείτε την ενημέρωση υπόθεσης για την οποία υπάρχει φυσικός 
φάκελος. 

 
Εικόνα 83: Ανεύρεση υπόθεσης 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». Το σύστημα θα αναζητήσει και θα ανακτήσει την 
υπόθεση. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της Επαρχίας. Επιλέξτε το Δικαστήριο, 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 

3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε την 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 
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4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 
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7.2 Ενέργειες 
Η αναζήτηση έχει ανακτήσει την υπόθεση και σας ενημερώνει ότι δεν έχετε πρόσβαση στην 

υπόθεση. 

 
Εικόνα 84: Ενέργειες σε υπόθεση στην οποία δεν έχετε πρόσβαση 

Κάντε κλικ στις «Ενέργειες» και επιλέξτε την καταχώριση «Αλλαγή Δικηγόρου και 
Καταχώριση Τύπου Διορισμού Δικηγόρου». Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη καταχώρισης 
του αιτήματος αλλαγής δικηγόρου. 
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Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων (PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το έγγραφο της υπόθεσης και να επισυνάψετε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

 
Εικόνα 85: Αλλαγή Δικηγόρου - Επιλογή εγγράφου και επισύναψη αρχείων 

Προσθήκη εγγράφων 

Για να επιλέξετε έγγραφο και να επισυνάψετε αρχείο κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το 
σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω αναδυόμενο παράθυρο. Το παράθυρο «Προσθήκη 
Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται το έγγραφο «Αλλαγή 
δικηγόρου». 

 
Εικόνα 86: Αλλαγή Δικηγόρου - Προσθήκη Εγγράφων και επισύναψη αρχείων 

Κάντε κλικ στο έγγραφο. Το έγγραφο εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης. Όταν 
τελειώσετε με την επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». Το 
σύστημα σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη και εμφανίζει τον πίνακα 
συμπληρωμένο με τα έγγραφα που έχετε επιλέξει. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε έγγραφο. Κάντε κλικ στο έγγραφο Αλλαγή Δικηγόρου. 

2. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. 

3. Συμπληρώστε την περιγραφή του εγγράφου. 

4. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιείτε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 

αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων» και 

εμφανίζει την ενότητα «Δικαστικά Τέλη / Κλίμακα Τελών». Κάντε κλικ το κουμπί 

«Υπολογισμός Κόστους» και το σύστημα θα υπολογίσει τα τέλη και θα εμφανίσει τον 

πίνακα τελών. 

Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. 

 
Εικόνα 87: Αλλαγή Δικηγόρου - Επιλεγμένα έγγραφα 

Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF  που βρίσκεται 
στα δεξιά. 
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Τέλη 

Ο πίνακας τελών εμφανίζει τα τέλη για το κάθε έγγραφο που έχετε επιλέξει στο 
προηγούμενο βήμα. 

 
Εικόνα 88: Αλλαγή δικηγόρου - Τέλη 

Κάτω από την ενότητα «Τέλη» έχετε τις ακόλουθες τρείς επιλογές 

- Διόρθωση αίτησης. 

- Πληρωμή και υποβολή. 

- Ακύρωση. 

Διόρθωση 

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθώσετε στην αίτηση σας πατήστε «Διόρθωση αίτησης», 
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και ακολουθείστε ξανά τα ίδια βήματα. 

Πληρωμή και υποβολή 

Κάντε κλικ στο «Πληρωμή και Υποβολή» αν είσαστε σίγουροι για τις πληροφορίες που 
δώσατε. Το σύστημα θα σας συνδέσει με την JCC για να κάνετε την πληρωμή. Το ποσό θα 
δεσμευτεί μέχρι την αξιολόγηση της καταχώρισης σας από το Πρωτοκολλητείο. Με την 
έγκριση της καταχώρισης γίνεται αυτόματα και η πληρωμή. Αν η καταχώριση απορριφθεί, 
τα λεφτά αποδεσμεύονται και επιστρέφουν πίσω στον λογαριασμό σας. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο «Ακύρωση» αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση. 
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8 Αίτηση για απόκτηση πρόσβασης 
Για την υποβολή «Αίτηση για απόκτηση πρόσβασης» ακολουθείστε τις πιο κάτω οδηγίες. 

8.1 Επιλέξτε "Ενημέρωση υπόθεσης" 
Κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση υπόθεσης" που βρίσκεται στο οριζόντιο μενού της 
εφαρμογής. 

 
Εικόνα 89: Μενού εφαρμογής – Ενημέρωση Εφαρμογής 

Το σύστημα εμφανίζει τα κριτήρια αναζήτησης και ανάκτησης της υπόθεσης. 

Συμπληρώστε τα πεδία 

Συμπληρώστε τα πεδία (α) Επαρχία, (β) Δικαστήριο, (γ) Δικαιοδοσία, (δ) Μητρώο, και (ε) 
Αριθμός Υπόθεσης. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου (check box) μπροστά από το "Υφιστάμενος 
φυσικός φάκελος" όταν επιθυμείτε την ενημέρωση υπόθεσης για την οποία υπάρχει 
φυσικός φάκελος. 

 
Εικόνα 90: Ανεύρεση υπόθεσης 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». Το σύστημα θα αναζητήσει και θα ανακτήσει την 
υπόθεση. 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της Επαρχίας. Επιλέξτε το Δικαστήριο, 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 

3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε την 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 
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4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο». 
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8.2 Ενέργειες 
Η αναζήτηση έχει ανακτήσει την υπόθεση και σας ενημερώνει ότι δεν έχετε πρόσβαση στην 

υπόθεση. 

 
Εικόνα 91: Ενέργειες σε υπόθεση στην οποία δεν έχετε πρόσβαση. 

Κάντε κλικ στις «Ενέργειες» και επιλέξτε την καταχώριση «Αίτησης για απόκτηση 
πρόσβασης». Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη για την καταχώριση του αιτήματος. 
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Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων (PDF/A) 

Στην ενότητα αυτή πρέπει να επιλέξετε το έγγραφο της υπόθεσης και να επισυνάψετε το 
αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

 
Εικόνα 92: Αίτηση για απόκτηση πρόσβασης - Επιλογή εγγράφου και επισύναψη αρχείων 

Προσθήκη εγγράφων 

Για να επιλέξετε έγγραφο και να επισυνάψετε αρχείο κάντε κλικ στο «Προσθήκη». Το 
σύστημα εμφανίζει το πιο κάτω αναδυόμενο παράθυρο. Το παράθυρο «Προσθήκη 
Εγγράφων» έχει δυο διακριτά μέρη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζεται ο προκαθορισμένος 
κατάλογος των εγγράφων. 

 
Εικόνα 93: Αίτηση για απόκτηση πρόσβασης - Προσθήκη εγγράφων επισύναψη αρχείων 

Στο δεξί μέρος εμφανίζεται το έγγραφο «Καταχώριση Αίτησης για απόκτηση πρόσβασησς 
στον Φάκελο της Υπόθεσης». Όταν τελειώσετε με την επισύναψη εγγράφων κάντε κλικ στο 
κουμπί «Αποθήκευση». Το σύστημα σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη και 
εμφανίζει τον πίνακα συμπληρωμένο με τα έγγραφα που έχετε επιλέξει. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε έγγραφο. Κάντε κλικ στο έγγραφο Σημείωμα Εμφάνισης. 

2. Το σύστημα μεταφέρει το επιλεγμένο έγγραφο στο δεξί μέρος. 

3. Συμπληρώστε την περιγραφή του εγγράφου. 

4. Το σύστημα εμφανίζει το εικονίδιο    για να επισυνάψετε το έγγραφο από τον 
υπολογιστή σας. 

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο. 

6. Το σύστημα εμφανίζει μια νέα οθόνη. Χρησιμοποιείτε την οθόνη αυτή για να βρείτε το 

αρχείο από τον υπολογιστή σας. 

7. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση». 

Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα «Επιλογή εγγράφων και επισύναψη αρχείων». Κάντε 
κλικ το κουμπί «Υπολογισμός Κόστους» και το σύστημα θα υπολογίσει τα τέλη και θα 
εμφανίσει τον πίνακα τελών. 

 

Αφαίρεση εγγράφου 

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα έγγραφο κάνοντας κλικ στο Χ στα δεξιά του εγγράφου. 

 
Εικόνα 94: Αίτηση για απόκτηση πρόσβασης - Επιλεγμένα έγγραφα 

Εμφάνιση εγγράφου 

Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του PDF  που βρίσκεται 
στα δεξιά. 
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Τέλη 

Ο πίνακας τελών εμφανίζει τα τέλη για το κάθε έγγραφο που έχετε επιλέξει στο 
προηγούμενο βήμα. 

 
Εικόνα 95: Αίτηση για απόκτηση πρόσβασης - Τέλη 

Κάτω από την ενότητα «Τέλη» έχετε τις ακόλουθες τρείς επιλογές 

- Διόρθωση αίτησης. 

- Πληρωμή και υποβολή. 

- Ακύρωση. 

Διόρθωση 

Αν υπάρχει κάτι που θέλετε να διορθώσετε στην αίτηση σας πατήστε «Διόρθωση αίτησης», 
κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε και ακολουθείστε ξανά τα ίδια βήματα. 

Πληρωμή και υποβολή 

Κάντε κλικ στο «Πληρωμή και Υποβολή» αν είσαστε σίγουροι για τις πληροφορίες που 
δώσατε. Το σύστημα θα σας συνδέσει με την JCC για να κάνετε την πληρωμή. Το ποσό θα 
δεσμευτεί μέχρι την αξιολόγηση της καταχώρισης σας από το Πρωτοκολλητείο. Με την 
έγκριση της καταχώρισης γίνεται αυτόματα και η πληρωμή. Αν η καταχώριση απορριφθεί, 
τα λεφτά αποδεσμεύονται και επιστρέφουν πίσω στον λογαριασμό σας. 

Ακύρωση 

Κάντε κλικ στο «Ακύρωση» αν θέλετε να διαγράψετε όλη την αίτηση.  
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9 Αγαπημένα 
Η επιλογή «Αγαπημένα» εμφανίζει τον κατάλογο με τις υποθέσεις που έχετε επιλέξει ως 
τέτοιες. Η λειτουργία αυτή σκοπό έχει να σας δώσει άμεση πρόσβαση στις υποθέσεις σας 
(να μην χρειάζεται να κάνετε αναζήτηση).  Κρατείστε τον αριθμό τον υποθέσεων στον 
κατάλογο αυτό σε ένα μέγεθος που θα σας επιτρέπει την εύκολη ανεύρεση υποθέσεων. 

 
Εικόνα 96: Κατάλογος υποθέσεων 

Αν θέλετε να αφαιρέσετε μια υπόθεση από τον κατάλογο με τα «Αγαπημένα» κάντε κλικ 
στο  στα δεξιά της υπόθεσης. 
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9.1 Προσθήκη υπόθεσης στα Αγαπημένα 
Μπορείτε να προσθέσετε μια υπόθεση στον κατάλογο με τα αγαπημένα με τους 
ακόλουθους τρόπους. 

Ανοίγοντας μια υπόθεση κάντε κλικ στο  . Το εικονίδιο αλλάζει χρώμα, γίνεται μπλε. Το 
μπλε εικονίδιο δείχνει ότι η υπόθεση βρίσκεται στον κατάλογο «Αγαπημένα». Αν θέλετε να 
την αφαιρέσετε, τότε πατήστε ξανά το εικονίδιο. 

 
Εικόνα 97: Προσθήκη στα Αγαπημένα από την Υπόθεση 

Στον κατάλογο «Ιστορικό υποθέσεων» εμφανίζονται οι υποθέσεις όπως φαίνεται στην 
εικόνα πιο κάτω. 

 
Εικόνα 98: Προσθήκη στα Αγαπημένα από το Ιστορικό υποθέσεων 

Κάντε κλικ στο  που βρίσκεται στα δεξιά της υπόθεσης που θέλετε να προσθέσετε στον 
κατάλογο Αγαπημένα.  
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10 Αναζήτηση 
Κάντε κλικ στην επιλογή «Αναζήτηση» από το μενού στο πάνω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε 
«Υπόθεση» ή «Καταχώριση» ανάλογα με την αναζήτηση που θέλετε να κάνετε. 

 
Εικόνα 99: Αναζήτηση υπόθεσης ή Καταχώρισης 

10.1 Αναζήτηση υπόθεσης 

10.1.1 Κριτήρια αναζήτησης 

Συμπληρώστε όσα περισσότερα πεδία μπορείτε, για να περιορίσετε το εύρος της 
αναζήτησης και να εμφανιστούν όσο λιγότερα αποτελέσματα γίνεται. Τα πεδία με το 
χαρακτηριστικό * είναι υποχρεωτικά. Στη συνέχεια πατήστε "Αναζήτηση" 

 
Εικόνα 100: Κριτήρια Αναζήτησης υπόθεσης 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της Επαρχίας. Επιλέξτε το Δικαστήριο, 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 

3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε την 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 

4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο. 

5. Συμπληρώστε οποιοδήποτε άλλο προαιρετικό στοιχείο γνωρίζετε για την υπόθεση 
που αναζητείτε. 

6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». 

10.1.2 Αποτελέσματα αναζήτησης 

Το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησής σας. 
Κάντε έλεγχο στα αποτελέσματα, εντοπίστε την υπόθεση που ψάχνετε και κάντε κλικ πάνω 
σε αυτήν για να την εμφανίσετε.  

 
Εικόνα 101: Αποτελέσματα αναζήτησης υπόθεσης 

Αν συμπληρώσετε όλα τα διαθέσιμα πεδία, τότε το σύστημα θα εμφανίσει μόνο την 

υπόθεση που ψάχνετε.  
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10.2 Αναζήτηση καταχώρισης 

10.2.1 Κριτήρια αναζήτησης 

Συμπληρώστε όσα περισσότερα πεδία μπορείτε, για να περιορίσετε το εύρος της 
αναζήτησης και να εμφανιστούν όσο λιγότερα αποτελέσματα γίνεται. Στη συνέχεια 
πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση». 

 
Εικόνα 102: Κριτήρια αναζήτησης καταχώρισης 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της Επαρχίας. Επιλέξτε το Δικαστήριο, 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 

3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε την 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 

4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο. 

5. Συμπληρώστε οποιοδήποτε άλλο προαιρετικό στοιχείο γνωρίζετε για την υπόθεση 
που αναζητείτε. 

6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση». 

 

  



iJustice 

  -92- 

10.2.2 Αποτελέσματα αναζήτησης 

Το σύστημα θα σας εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής στην ίδια οθόνη με τα 
κριτήρια. Κάντε έλεγχο στα αποτελέσματα, εντοπίστε την καταχώριση που ψάχνετε και 
κάντε κλικ πάνω σε αυτήν για να την εμφανίσετε.  

 
Εικόνα 103: Αποτελέσματα αναζήτησης καταχώρισης 

Αν συμπληρώσετε όλα τα διαθέσιμα πεδία, τότε το σύστημα θα εμφανίσει μόνο την 
καταχώριση που ψάχνετε. 
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11  Ιστορικό 
Κάντε κλικ στην επιλογή «Ιστορικό». Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές (α) Υποθέσεων και 
(β) Καταχωρίσεων.  

 
Εικόνα 104: Ιστορικό 

Το σύστημα σας εμφανίζει τις τελευταίες 15 υποθέσεις και καταχωρίσεις. Στις 
καταχωρίσεις το σύστημα εμφανίζει τις καταχωρίσεις που έχετε κάνει εσείς. Στις υποθέσεις 
το σύστημα εμφανίζει τις υποθέσεις που εσείς έχετε καταχωρίσει. 

 

 

  Σημαντικό:  Το σύστημα τόσο στις καταχωρίσεις όσο και στις υποθέσεις λαμβάνει υπόψη 
τον χώρο εργασίας στον οποίο ευρίσκεστε. Συγκεκριμένα αν ανήκετε σε 
δικηγορικό γραφείο και το έχετε επιλεγμένο θα εμφανίσει τις καταχωρίσεις 
που έχετε κάνει για το δικηγορικό γραφείο.  

  Αν αλλάξετε χώρο έργασίας και επιλέξετε τον προσωπικό σας χώρο θα 
εμφανίσει τις καταχωρίσεις που έχετε κάνει με την προσωπική σας ιδιότητα. 
Το σύστημα θα εμφανίσει τις υποθέσεις που είναι αποτέλεσμα των δικών 
σας καταχωρίσεων. 
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11.1 Ιστορικό υποθέσεων 
Χρησιμοποιείστε την επιλογή αυτή για βρείτε τις δικές σας υποθέσεις που έχουν 
τροποποιηθεί πρόσφατα. Επίσης χρησιμοποιείστε την δυνατότητα αυτή για να προσθέσετε 
υποθέσεις στον κατάλογο «Αγαπημένα». 

 
Εικόνα 105: Κατάλογος υποθέσεων 

Κάντε κλικ σε μια Υπόθεση για να μελετήσετε όλη την πληροφορία που αφορά στην 
επιλογή σας. 
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11.2 Ιστορικό καταχωρίσεων 
Στο «Ιστορικό καταχωρίσεων» μπορείτε να βρείτε τις τελευταίες 15 καταχωρίσεις που εσείς 
έχετε κάνει.  

 
Εικόνα 106: Κατάλογος καταχωρίσεων 

Η τελευταία κολώνα του πίνακα σας ενημερώνει για την πρόοδο των καταχωρίσεων σας. 

 ΕΚ  Εκκρεμούσα. 

 ΕΓ  Εγκεκριμένη.   

 ΑΠ  Απορριφθείσα. 

Κάντε κλικ σε μια καταχώριση για να μελετήσετε το περιεχόμενο της καταχώρισης. 
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12 Μηνύματα 
Κάντε κλικ στην επιλογή «Μηνύματα» για να δείτε όλα τα μηνύματα που σας στέλνει το 
σύστημα και αφορούν καταχωρίσεις νέων υποθέσεων ή καταχωρίσεις σε ήδη 
δημιουργημένες υποθέσεις (ενημέρωση υπόθεσης). Το σύστημα σας ενημερώνει επίσης 
για την ενημέρωση του «Πινακίου» της υπόθεσης. 

 
Εικόνα 107: Κατάλογος μηνυμάτων 

Τα μη διαβασμένα μηνύματα σημειώνονται με κάθετη μπλε γραμμή στην αριστερή 
πλευρά. Έχετε την δυνατότητα να χαρακτηρίσετε ένα μήνυμα ως «Διαβασμένο» ή «Μη 
διαβασμένο», κάνοντας κλικ στο πεδίο ελέγχου στα αριστερά (Check box) και στη συνέχεια 
επιλέγοντας την σχετική ενέργεια που θέλετε στο πάνω μέρος δεξιά. Μπορείτε με τον ίδιο 
τρόπο να διαγράψετε ένα μήνυμα (τα μηνύματα που δεν χρειάζεστε, καλό είναι να 
διαγράφονται για να μην συσσωρεύονται). 

 

 

  Εισήγηση:  Χρησιμοποιείστε τα μηνύματα για να επιλέξετε υποθέσεις που δεν είναι 
αποτέλεσμα δικών σας καταχωρίσεων. Προσθέστε τις υποθέσεις στον 
κατάλογο «Αγαπημένα». 

  Κάντε κλικ στον αριθμό της υπόθεσης και ακολούθως κλικ στο . 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Αφαίρεση μηνύματος.  

α. Πρώτος τρόπος 
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i. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) του μηνύματος ή των 
μηνυμάτων που θέλετε να αφαιρέσετε. 

ii. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Αφαίρεση» που βρίσκεται πάνω απόν 
πίνακα. 

iii. Το σύστημα αφαιρεί τα μηνύματα. 

β. Δεύτερος τρόπος 

i. Κάντε κλικ στο Χ που βρίσκεται στα δεξιά του μηνύματος που θέλετε να 
αφαιρέσετε. 

2. Διαβασμένο / Μη Διαβασμένο 

α. Κάντε κλικ στο πεδίο ελέγχου (checkbox) του μηνύματος ή των μηνυμάτων των 
οποίων θέλετε να αλλάξετε την κατάσταση.  

β. Κάντε κλικ στο αντίστοιχο σύνδεσμο. 

γ. Το σύστημα αλλάζει την κατάσταση των μηνυμάτων. 

3. Άνοιγμα υπόθεσης.  

α. Κάντε κλικ στον αριθμό υπόθεσης του μηνύματος. 

β. Το σύστημα ανοίγει την υπόθεση και εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της. 
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13  Πινάκιο 
Κάντε κλικ στην επιλογή «Πινάκιο» για να αναζητήσετε και να ανακτήσετε το Πινάκιο ενός 
συγκεκριμένου Δικαστηρίου, Δικαιοδοσίας, Μητρώου. 

13.1 Κριτήρια αναζήτησης 
Το σύστημα σας επιτρέπει να αναζητήσετε και να εμφανίσετε το πινάκιο χρησιμοποιώντας 
τα κριτήρια που φαίνονται στην εικόνα πιο κάτω. 

 
Εικόνα 108: Αναζήτηση Πινακίου 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Επιλέξτε Επαρχία. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής (radio button) που βρίσκεται 
μπροστά από την Επαρχία. 

2. Επιλέξτε Δικαστήριο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τα Δικαστήρια της Επαρχίας. Επιλέξτε το Δικαστήριο, 
κάνοντας κλικ σε αυτό. 

3. Επιλέξτε Δικαιοδοσία. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα 
εμφανίζει τον κατάλογο με τις Δικαιοδοσίες του επιλεγμένου Δικαστηρίου. Επιλέξτε την 
Δικαιοδοσία από τον κατάλογο κάνοντας κλικ σε αυτή. 

4. Επιλέξτε Μητρώο. Κάντε κλικ στο πεδίο επιλογών (drop down). Το σύστημα εμφανίζει 
τον κατάλογο με τα Μητρώα της επιλεγμένης Δικαιοδοσίας. Κάντε κλικ στο Μητρώο. 

5. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα προαιρετικά πεδία.  

α. «Οι υποθέσεις μου». Περιορίζει το περιεχόμενο του πινακίου μόνο στις δικές 
σας υποθέσεις. 

β. «Ημερομηνία» (Από, Μέχρι). Επιλέξετε τις ημερομηνίες που επιθυμείτε να 
δείτε.  
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13.2 Εμφάνιση πινακίου 
Το σύστημα εμφανίζει το πινάκιο σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης που έχετε 
χρησιμοποιήσει. 

 
Εικόνα 109: Πινάκιο επιλεγμένου Μητρώου 

Το Πινάκιο παρουσιάζει τις υποθέσεις ομαδοποιημένες ανά ημέρα και Δικαστή. Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για να εντοπίσετε συγκεκριμένη υπόθεση ή υποθέσεις. 

Για παράδειγμα επιλέξτε το φίλτρο στα δεξιά του πεδίου «Σκοπός» για να περιορίσετε το 
περιεχόμενο του πινακίου μόνο στις υποθέσεις που βρίσκονται  για οδηγίες. 
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14 Υπόθεση 
Μπορείτε να εμφανίσετε το περιεχόμενο της ηλεκτρονική υπόθεσης επιλέγοντας την από 
τα Αγαπημένα, το Ιστορικό υπόθεσης αλλά και τα αποτελέσματα αναζήτησης. Η 
παρουσίαση της πληροφορίας έχει τυποποιηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω. 

 
Εικόνα 110: Υπόθεση - χαρακτηριστικά και καρτέλες 

Στο πάνω μέρος βρίσκονται τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Στο κάτω μέρος 
παρουσιάζονται δεδομένα και έγγραφα σε καρτέλες. Οι καρτέλες αυτές είναι: 

1. Διάδικοι 

2. Καταχωρίσεις 

3. Έγγραφα 

4. Αποφάσεις 

5. Επικοινωνία 

6. Πινάκιο 

7. Αποδείξεις 

8. Επιδόσεις 

9. Τεκμήρια 
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14.1 Ενέργειες 
Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται το κουμπί «Ενέργειες». Κάντε κλικ στο «Ενέργειες» 
και το σύστημα εμφανίζει τις ενέργειες που επιτρέπονται στο χρήστη. 

 
Εικόνα 111: Υπόθεση – Ενέργειες 

Για την ενημέρωση της υπόθεσης προσφέρονται οι πιο κάτω ενέργειες (Καταχωρίσεις): 

1. Δικογράφων/ενδιάμεσων αιτήσεων/εγγράφων. 

2. Αίτησης για αλλαγή κλίμακας. 

3. Αίτηση για προσθήκη Τριτοδίάδικου. 

4. Ειδοποίηση Έφεσης. 

5. Τεκμηρίων σε Ακροαματική Διαδικασία. 

6. Αιτήματα προς Πρωτοκολλητείο (πιστά αντίγραφα/drawn up judgements). 

7. Καταχώριση Ανταπαίτησης  
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14.2 Χαρακτηριστικά υπόθεσης 
Στα «Χαρακτηριστικά υπόθεσης» παρουσιάζονται στοιχεία που το σύστημα παίρνει από 
την εναρκτήρια καταχώριση και τον πρωτοκολλητή. Ο αριθμός της υπόθεσης είναι 
μοναδικός αριθμός για το κάθε μητρώο. 

 
Εικόνα 112: Χαρακτηριστικά υπόθεσης 

Στο πάνω μέρος υπάρχει ο Τίτλος και η Περιγραφή. Το σύστημα συμπληρώνει το πεδίο 
«Τίτλος» χρησιμοποιώντας στοιχεία των διάδικων. Ο Πρωτοκολλητής συμπληρώνει την 
«Περιγραφή». Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται:  

− Επαρχία. 

− Δικαστήριο 

− Δικαιοδοσία 

− Μητρώο 

− Τελευταία ενημέρωση, είναι η ημερομηνία και ώρα που ενημερώθηκε για 
τελευταία φορά η υπόθεση. 

− Τα στοιχεία της κλίμακας όπου απαιτείται (αν απαιτείται ποσό, το ύψος του ποσού 
και η κλίμακα στην οποία ανήκει). 

− Νομική αρωγή. 

− Φύση (συμπληρώνεται από τον πρωτοκολλητή). 

− Κατάσταση που βρίσκεται η υπόθεση (Συμπληρώνεται από τον πρωτοκολλητή). 

− Στάδιο που βρίσκεται η υπόθεση (Συμπληρώνεται από τον πρωτοκολλητή). 

− Ημερομηνία δημιουργίας της υπόθεσης. 

− Δημιουργός της υπόθεσης. 
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− Επικοινωνία. Ο Δικαστής μπορεί να επιτρέψει την επικοινωνία με τους διαδίκους. 
Όταν η τιμή του πεδίου είναι «Ναι», τότε το σύστημα σας επιτρέπει να ανταλλάξετε 
μηνύματα με τον Δικαστή. 

− Μετάπτωση. Το πεδίο αυτό παίρνει την τιμή «Ναι», όταν η υπόθεση είχε αρχικά 
καταχωρισθεί σε φυσικό φάκελο και αργότερα καταχωρίσθηκε ηλεκτρονικά. Ο 
αριθμός της υπόθεσης έχει επίσης το γράμμα Φ μετά την χρονιά (84/2021Φ). 

− Δικαστής. 

− Έφεση. 
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14.3 Καρτέλες 

14.3.1 Διάδικοι 

Στην καρτέλα «Διάδικοι» το σύστημα εμφανίζει τους διάδικους της υπόθεσης. 

 
Εικόνα 113: Υπόθεση – Διάδικοι 

Στον κατάλογο των διαδίκων υπάρχει η πιο κάτω πληροφορία 

− Αριθμός διάδικου. 

− Ρόλος. 

− Ονοματεπώνυμο. 

− Τύπος (Ιδιώτης, Νομικό Πρόσωπο, Κυβέρνηση). 

− Διεύθυνση. 

− Εκπροσωπείται από (στοιχεία του δικηγορικού γραφείου ή/και του δικηγόρου). 

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διάδικο  και να εμφανίσετε την οθόνη με τα χαρακτηριστικά του 
κάνοντας κλικ σε αυτόν. 

  



iJustice 

  -105- 

14.4 Καταχωρίσεις  
Στην καρτέλα «Καταχωρίσεις» εμφανίζονται οι «Καταχωρίσεις» που έχουν γίνει στην 
υπόθεση και στις οποίες έχετε πρόσβαση.  

 
Εικόνα 114: Υπόθεση – Καταχωρίσεις  

Μια καταχώριση μπορεί να «περιέχει» ένα ή περισσότερα έγγραφα. Το σύστημα 
δημιουργεί «καταχώριση» για την οποιαδήποτε υποβολή εναρκτήριου εγγράφου ή 
δικογράφου ή αιτήματος προς το δικαστήριο.  

Στον κατάλογο των καταχωρίσεων υπάρχουν τα εξής πεδία 

− Ημερομηνία καταχώρισης. 

− Αριθμός καταχώρισης (μοναδικός αριθμός ανά μητρώο και δίνεται αυτόματα από 
το σύστημα). 

− Καταχωρίσθηκε από (ιδιώτη, ιδιώτη δικηγόρο, δικηγορικό γραφείο). 

− Τίτλος δέσμης (ο τίτλος που έδωσε ο χρήστης όταν έκανε καταχώριση με 
περισσότερα από ένα έγγραφα. Όταν η καταχώριση περιέχει μόνο ένα έγγραφο το 
σύστημα συμπληρώνει τον τίτλο). 

− Κατάσταση (Εδώ φαίνεται αν το Πρωτοκολλητείο έχει εγκρίνει ή απορρίψει την 
καταχώριση). 

Μπορείτε να επιλέξετε μια καταχώριση και να εμφανίσετε την οθόνη των χαρακτηριστικών 
της κάνοντας κλικ σε αυτή. 
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14.4.1 Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

Η οθόνη «Χαρακτηριστικά καταχώρισης» εμφανίζει την πιο κάτω πληροφορία για την 
επιλεγμένη καταχώριση. 

 
Εικόνα 115: Υπόθεση – Χαρακτηριστικά καταχώρισης 

Στο κάτω μέρος υπάρχουν δυο καρτέλες. Η καρτέλα «Έγγραφα» στην οποία μπορείτε να 
δείτε τα έγγραφα που είναι μέρος της καταχώρισης και η καρτέλα «Αποδείξεις» στην οποία 
μπορείτε να δείτε τα τέλη που πληρώθηκαν ή δεσμεύτηκαν με την υποβολή της 
καταχώρισης. Τα τέλη έχουν πληρωθεί μόνο αν η καταχώριση έχει εγκριθεί. Αν η 
καταχώριση έχει απορριφθεί τα τέλη που εμφανίζονται στη καρτέλα «Αποδείξεις» είχαν 
απλά δεσμευτεί. 

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Πίσω στα Χαρακτηριστικά Υπόθεσης» για να επιστρέψετε στην 
οθόνη της υπόθεσης. 
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14.5 Έγγραφα 
Το σύστημα εμφανίζει τα έγγραφα της υπόθεσης σε μορφή καταλόγου. Μπορείτε να  
ταξινομήσετε τα έγγραφα κάνοντας κλικ στον τίτλο της κολώνας που σας ενδιαφέρει.  

 
Εικόνα 116: Υπόθεση – Έγγραφα 

Ο κατάλογος των εγγράφων έχει τα πιο κάτω πεδία 

− Ημερομηνία καταχώρισης. 

− Καταχωρίσθηκε για (τα στοιχεία του διάδικου για τον οποίο έγινε η καταχώριση του 
εγγράφου). 

− Τύπος εγγράφου (την επιλογή του χρήστη από τον τυποποιημένο κατάλογο 
εγγράφων). 

− Περιγραφή εγγράφου (την περιγραφή που καταχώρησε ο χρήστης). 

− Το εικονίδιο . Μπορείτε να εμφανίσετε το έγγραφο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο . 

Κάντε κλικ σε ένα έγγραφο και το σύστημα θα εμφανίσει την οθόνη «Χαρακτηριστικά 
εγγράφου». 
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14.5.1 Χαρακτηριστικά εγγράφου 

Η οθόνη «Χαρακτηριστικά εγγράφου» εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες για το 
επιλεγμένο έγγραφο. 

 
Εικόνα 117: Υπόθεση – Χαρακτηριστικά εγγράφου 

Στο πάνω μέρος επιλέξτε «  Πιστό Αντίγραφο» για να σας σταλεί το αντίγραφο του 
συγκεκριμένου εγγράφου στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.  Επιλέξετε «   Προβολή 
Εγγράφου» για να εμφανίσετε το έγγραφο. 

Στο κάτω μέρος υπάρχει η καρτέλα «Ιστορικό». Μπορείτε να δείτε ποιος έχει εμφανίσει το 
έγγραφο και πότε. 

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Πίσω στα Χαρακτηριστικά Υπόθεσης» για να επιστρέψετε στην 

οθόνη της υπόθεσης.  
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14.6 Αποφάσεις 
Στην καρτέλα «Αποφάσεις» θα βρείτε τις αποφάσεις που αφορούν την επιλεγμένη 
υπόθεση. 

 
Εικόνα 118: Υπόθεση – Αποφάσεις 

Ο κατάλογος των αποφάσεων έχει τα πιο κάτω πεδία 

− Ημερομηνία δημιουργίας. 

− Δημιουργός (ο χρήστης που ενημέρωσε την υπόθεση με την καταχώριση της 
απόφασης). 

− Είδος απόφασης (ενδιάμεση ή τελική). 

− Τίτλος απόφασης (τον τίτλο που καταχώρησε ο χρήστης). 

− Το εικονίδιο . Μπορείτε να εμφανίσετε την απόφαση κάνοντας κλικ στο εικονίδιο. 
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14.7 Επικοινωνία 
Στην καρτέλα «Επικοινωνία» εμφανίζονται τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει ο Δικαστής 
με τους διάδικους. 

 
Εικόνα 119: Υπόθεση - Επικοινωνία 

Η επικοινωνία είναι εφικτή μόνο αν το επιτρέψει ο Δικαστής. Τα μηνύματα που 
ανταλλάσσονται κοινοποιούνται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο 
«Νέο Μήνυμα» και συμπληρώστε το μήνυμα σας στο αντίστοιχο πεδίο. 
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14.8 Πινάκιο 
Η καρτέλα «Πινάκιο» εμφανίζει όλες τις δικασίμους της επιλεγμένης υπόθεσης. 

 
Εικόνα 120: Υπόθεση – Πινάκιο 

Στον κατάλογο υπάρχει η πιο κάτω πληροφορία 

− Ημερομηνία (η ημερομηνία και ώρα της δικασίμου). 

− Τύπος (ενδιάμεση ή υπόθεση). 

− Σκοπός (σκοπός της δικασίμου). 

− Πρακτικό (εμφανίζει την σύντομη περιγραφή που καταχωρεί το Δικαστήριο). 

− Διαταγή για έξοδα (εμφανίζει την σύντομη περιγραφή που καταχωρεί το 
Δικαστήριο). 

− Κατάσταση (το πεδίο συμπληρώνεται από το σύστημα σε περίπτωση που μια 
δικάσιμος αναβληθεί ή ακυρωθεί).  
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14.9 Αποδείξεις 
Η καρτέλα «Αποδείξεις» εμφανίζει τα ποσά που έχουν πληρωθεί για κάθε ένα έγγραφο 
μιας καταχώρισης που ανήκει στην υπόθεση. 

 
Εικόνα 121: Υπόθεση – Αποδείξεις 

Στον κατάλογο υπάρχει η πιο κάτω πληροφορία 

− Ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. 

− Καταχώριση (ο μοναδικός αριθμός της καταχώρισης. Ο αριθμός της καταχώρισης 
μπορεί να εμφανίζεται πολλαπλές φορές στον κατάλογο όταν η καταχώριση έχει 
περισσότερα από ένα έγγραφα). 

− Χαρτόσημα. 

− Δικηγορόσημα. 

− Πληροφορική. 

− Ένσημα. 

− Εφάπαξ. 

− Σύνολο. 
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14.10 Επιδόσεις 
Στην καρτέλα «Επιδόσεις» το σύστημα παρουσιάζει τα έγγραφα που ανήκουν στον τύπο 
εγγράφου «Καταχώριση της επίδοσης και της ένορκης δήλωσης του επιδότη». 

 
Εικόνα 122: Υπόθεση - Επιδόσεις 

Στον κατάλογο υπάρχει η πιο κάτω πληροφορία 

− Ημερομηνία επίδοσης. 

− Καταχωρίσθηκε από. 

− Επιδόθηκε σε. 

− Τύπος εγγράφου. 

Για να εμφανίσετε το έγγραφο κάντε κλικ στο εικονίδιο . 
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14.11 Τεκμήρια 
Η καρτέλα «Τεκμήρια» εμφανίζει τα έγγραφα που έχουν καταχωρισθεί χρησιμοποιώντας 
τον τύπο εγγράφου «Τεκμήρια σε ακροαματική διαδικασία». 

 
Εικόνα 123: Υπόθεση - Τεκμήρια 

Στον κατάλογο υπάρχει η πιο κάτω πληροφορία 

− Ημερομηνία (η ημερομηνία καταχώρισης). 

− Καταχώριση (ο αριθμός καταχώρισης). 

− Καταχωρίσθηκε από. 

− Κατάσταση (Εκκρεμούσα, Εγκεκριμένη, Απορριφθείσα). 

− Περιγραφή (η περιγραφή που έχει δώσει στο τεκμήριο ο χρήστης που το 
καταχώρισε). 

Για να εμφανίσετε το τεκμήριο κάντε κλικ στο εικονίδιο . 

Κάντε κλικ σε ένα έγγραφο και το σύστημα θα εμφανίσει την οθόνη «Χαρακτηριστικά 
εγγράφου». 
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14.11.1 Χαρακτηριστικά Εγγράφου (τεκμήριο) 

Η οθόνη «Χαρακτηριστικά εγγράφου» εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες για το 
επιλεγμένο τεκμήριο. 

 
Εικόνα 124: Υπόθεση – Τεκμήριο – Χαρακτηριστικά τεκμηρίου 

Στο πάνω δεξιό μέρος κάντε κλικ στο εικονίδιο  για να εμφανίσετε το έγγραφο.  

Στο κάτω μέρος υπάρχει η καρτέλα «Ιστορικό». Μπορείτε να δείτε ποιος έχει εμφανίσει το 
έγγραφο και πότε. 

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Πίσω στα Χαρακτηριστικά Υπόθεσης» για να επιστρέψετε στην 
οθόνη της υπόθεσης. 
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15 Παραγγελίες 
Στις παραγγελίες εμφανίζονται οι καταχωρίσεις που έχετε κάνει σε μια υπόθεση με την 
ενέργεια «Αιτήματα προς Πρωτοκολλητείο (πιστά αντίγραφα / drawn up judgements)». Η 
ενέργεια αυτή είναι διαθέσιμη στην ενημέρωση μιας υπόθεσης. Το σύστημα σας 
ενημερώνει για την κατάσταση του αιτήματος σας. 

 
Εικόνα 125: Παραγγελίες 

Όταν το αίτημα σας εγκριθεί μπορείτε να προχωρήσετε με την πληρωμή της υπηρεσίας. 
Κάντε κλικ στο αίτημα. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα αποκτήσετε πρόσβαση στο 
έγγραφο. 

Στον κατάλογο υπάρχει η πιο κάτω πληροφορία 

− Όνομα αίτησης (τίτλος της υπόθεσης). 

− Κατάσταση. Η κατάσταση μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες τιμές (α) Εκκρεμεί, 
(β) Εγκρίθηκε, (γ) Απορρίφθηκε. 

− Όνομα Δικαστηρίου. 

− Τύπος Παραγγελίας (Αίτημα για Πιστό αντίγραφο, Drawn up judgement). 


