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Α) Όσον αφορά στην ενημέρωσή σας, για την πορεία μιας υποθέσεως, αυτό θα 

γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, όπως και πριν, με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (solon.gov.gr). Mε τον ίδιο τρόπο θα ενημερώνεστε για το στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται μια απόφαση χρησιμοποιώντας στο τέλος την επιλογή «Διακίνηση» 

και όταν θα υπάρχει η ένδειξη «Προς αρχείο», αυτό σημαίνει ότι η απόφαση έχει πάει 

στο αρχείο  και τότε πλέον θα έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από το Τμήμα του 

Αρχείου να σας σταλεί η απόφαση στο e-mail  σας. 

 

Β) Όσον αφορά στην παραλαβή των σχετικών των αποφάσεων από τους δικηγόρους, 

για όσο διάστημα θα ισχύει η αναστολή λειτουργίας, η παραλαβή θα γίνεται στο 

ακροατήριο της Ειδικής διαδικασίας (αίθουσα 34). Είναι επιτακτική ανάγκη να 

παραλάβουν οι δικηγόροι τα σχετικά τους, διότι υπάρχει εντονότατο πρόβλημα 

έλλειψης χώρου για τη φύλαξη των σχετικών. Γι΄ αυτό το λόγο επιβάλλεται, όταν οι 

δικηγόροι έρχονται να πάρουν επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, να 

παραλαμβάνουν, οπωσδήποτε, και τα σχετικά τους. Αν πάλι δεν έχουν σκοπό να 

πάρουν σύντομα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, θερμή παράκληση, να 

φροντίσουν, τουλάχιστον, να πάρουν  τα σχετικά τους, το συντομότερο δυνατό. Στις 

αποφάσεις των υπερχρεωμένων, όταν στο διατακτικό υπάρχει διάταξη 

«επαναπροσδιορισμού δικασίμου», τα σχετικά μεταφέρονται υπηρεσιακά στη νέα 

δικάσιμο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραλαβή των σχετικών ο δικηγόρος 

υπογράφει στα σχετικά βιβλία παραλαβής σχετικών, με εξαίρεση τις αποφάσεις του ν. 

4055/2012 (Εκουσία Δικαιοδοσία), στις οποίες, για την παραλαβή των σχετικών, 

υπογράφουν οι δικηγόροι στις προτάσεις τους. Τα σχετικά έχει δικαίωμα να τα 

παραλάβει μόνο ο δικηγόρος που παραστάθηκε ή άτομο το οποίο έχει 

εξουσιοδότηση από τον παραστάντα δικηγόρο. 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, 

προτρέπουμε τους πληρεξουσίους δικηγόρους να μην προσέρχονται σε άλλους 

χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση 

επιτρεπόμενων εργασιών και όπου μπορούν να χρησιμοποιούν την επικοινωνία με το 

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά, στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.   



Παρακαλούμε τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρους που θα προσέρχονται στο 

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, να εισέρχονται στις αίθουσες και στα γραφεία ένας-ένας 

και να τηρούν τις εντολές της διοίκησης του Μεγάρου και του ΕΟΔΥ:   

 

-  αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους 

-  1 άτομο ανά 10 τ.μ.  και 

-  να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό 
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