
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΣΔΔΥ-
ΠΠ  

 

ΟΔΕ 
Ομάδα Διοίκησης Έργου 
Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης 
Δικαστικών Υποθέσεων 
Ποινικής και Πολιτικής 
Δικαιοσύνης / ΟΣΔΔΥ-ΠΠ 
 

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ] 
 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΟΔΕ ΟΣΔΔΥ-ΠΠ  Σελίδα 1 
 

1. Περιγραφή της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία Πληροφόρησης για Στάδιο Δικογραφίας έχει ως στόχο την άμεση 
πληροφόρηση των κατά νόμο δικαιούμενων δικηγόρων  – μελών της Ολομέλειας των Δ.Σ, 
της Πληροφόρησης του σταδίου στο οποίο βρίσκεται μια δικογραφία, με χρήση 
διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΔΥΠΠ. 

Η αναζήτηση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται μια δικογραφία μπορεί να γίνει με δυο 

τρόπους: α) είτε θέτοντας ως κριτήριο αναζήτησης τον Αριθμό Βιβλίου Μηνύσεων (ΑΒΜ) 

της δικογραφίας, είτε β) θέτοντας ως κριτήρια αναζήτησης τον Αριθμό και το Έτος 

Πρωτοκόλλου όπως αυτά έχουν αποδοθεί από την αρμόδια Αρχή. 

Η αναζήτηση επιστρέφει γενικές ανωνυμοποιημένες πληροφορίες που αφορούν στη 

δικογραφία (π.χ. Αριθμοί Βιβλίων που έχει λάβει η δικογραφία, κατάλογος των 

Μηνυομένων/Κατηγορούμενων και των Μηνυτών, κατάλογος των αδικημάτων) και το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται η δικογραφία. Συγκεκριμένα, στο πεδίο Ενέργεια εμφανίζεται η 

τελευταία κίνηση της δικογραφίας η οποία υποδηλώνει ανά περίπτωση την υπηρεσία και 

το τμήμα στο οποίο βρίσκεται η δικογραφία και στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο 

δικηγόρος για περαιτέρω πληροφορίες.  

 

2. Διευκρινήσεις και Επισημάνσεις για την Πληροφόρηση για 

Στάδιο Δικογραφίας 

Είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στον τρόπο αναζήτησης που χρησιμοποιείται από τους 

χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας καθώς και στον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων των 

κριτηρίων αναζήτησης.  

Συγκεκριμένα: 

1. Κατά την αναζήτηση δικογραφίας με βάση το ΑΒΜ, θα πρέπει η αναζήτηση να 

γίνεται με ελληνικά, κεφαλαία γράμματα και χωρίς ενδιάμεσα κενά (π.χ. Φ20-

1234, Ε20-1234, ΑΑ20-1234). 

 

 

2. Κατά την αναζήτηση δικογραφίας με βάση το ΕΓ, θα πρέπει η αναζήτηση να 

γίνεται με ελληνικά, κεφαλαία γράμματα χωρίς ενδιάμεσα κενά και το έτος να 

αναγράφεται ολογράφως, πχ ΕΓ88-2020/1234. 
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3. Κατά την αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Πρωτοκόλλου είναι υποχρεωτικό να 

συμπληρωθεί και το Έτος Πρωτοκόλλου. Η αναζήτηση θα πρέπει να γίνεται 

συμπληρώνοντας τον Αριθμό και το Έτος Πρωτοκόλλου όπως αυτά έχουν 

αποδοθεί από την αρμόδια αρχή. 

 

 
 

 

Αν ο αριθμός πρωτοκόλλου περιέχει κεφαλαία γράμματα, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθούν κεφαλαία. 

 
 

 

Αν ο αριθμός πρωτοκόλλου έχει πεζά γράμματα, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθούν πεζά. 

 

 

4. Κατά την αναζήτηση δικογραφίας ασφαλιστικών ταμείων με βάση τον Αριθμό 

και το Έτος Πρωτοκόλλου της Αρχής, σε περίπτωση κατά την οποία δεν 

επιστρέφεται αποτέλεσμα, θα πρέπει να προστίθεται το Μ μπροστά από τον 

Αριθμό Πρωτοκόλλου. Η συμπλήρωση του Έτους Πρωτοκόλλου είναι 

υποχρεωτική. 

 

 

 

5. Κατά την αναζήτηση δικογραφίας που έχει διαβιβαστεί λόγω αρμοδιότητας από 

άλλη Εισαγγελία Πρωτοδικών του Έργου (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Χαλκίδα), θα 

πρέπει η αναζήτηση να γίνεται στα πεδία Αριθμός Πρωτοκόλλου και Έτος 

Πρωτοκόλλου, συμπληρώνοντας το ΑΒΜ (με κεφαλαία και χωρίς κενά - πχ Α20-

0000, ΕΓ…) της δικογραφίας που έχει αποδοθεί από την υπηρεσία 

καταχώρησης. Η συμπλήρωση του Έτους Πρωτοκόλλου είναι υποχρεωτική. 

 

 
 

 

6. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση δικογραφίας με βάση τον Αριθμό Δικογραφίας 

(ΑΔ) που έχει αποδοθεί από την Εισαγγελία Εφετών.  
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Τέλος, επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου μεταπτωμένων στοιχείων δικογραφιών, 

κατά τη μετάβαση από τα παλαιά μηχανογραφικά ή και χειρόγραφα συστήματα στην 

εφαρμογή του ΟΣΔΔΥ ΠΠ, ενδέχεται να παρατηρηθούν αστοχίες, ιδίως σε παλαιές 

δικογραφίες. 
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