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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 γίνεται με τον Αριθμό 

Δικογραφίας που έχει λάβει στην Εισαγγελία Εφετών (ΑΔ). 

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. Διευκρινήσειςκαι 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 του πεδίου των 

κριτηρίων αναζήτησης.  

Συγκεκριμένα: 

1. Κατά την αναζήτηση δικογραφίας με βάση τον ΑΔ,θα πρέπει η αναζήτηση να 

γίνεται με ελληνικά, κεφαλαία γράμματα και χωρίς ενδιάμεσα κενά (π.χ. ΤΕΚ20-

1234, ΜΕΚ20-1234, ΒΟΥ20-1234). 

 

 
 

 

2. Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση δικογραφίας με βάση το Αριθμό Βιβλίου 

Δικογραφίας (ΑΒΜ) που έχει αποδοθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.  
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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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