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Εύρεση Αποφάσεων – Εκθεμάτων, μέσα από την ιστοσελίδα του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, πρόσθεσε νέες υπηρεσίες μέσα στην
ιστοσελίδα του, οι νέες υπηρεσίες προσφέρουν στα μέλη του Δ.Σ.Θ. την δυνατότητα
εμφάνισης εκθεμάτων (ΠΟΙΝΙΚΩΝ και Πολιτικών), πινακίων αλλά και Αποφάσεων
δικαστηρίων.
Παρακάτω γίνεται μια παρουσίαση της χρήσης των νέων αυτών υπηρεσιών.
Για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες, απαιτείται οπωσδήποτε είσοδος με κωδικό. Έτσι
αφού πληκτρολογήσουμε www.dsth.gr πηγαίνουμε στην επιλογή Σύνδεση Χρηστών (κάτω
δεξιά στην σελίδα) και πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που
έχουμε.
Μετά την σύνδεση επιλέγουμε eΥπηρεσίες – Δικαστήρια-Πινάκια. (Προσοχή! Αν δεν έχουμε
συνδεθεί δεν εμφανίζεται η επιλογή Δικαστήρια-Πινάκια στο μενού eΥπηρεσίες).
Εμφανίζεται τότε η παρακάτω οθόνη επιλογών:

Εικόνα 1

Στη συνέχεια θα δούμε τις επιλογές αναλυτικά.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι από τις οθόνες που εμφανίζονται παρακάτω,
έχουν σβηστεί όλα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι προσωπικά δεδομένα δικηγόρων
οι πολιτών.
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Αναζήτηση Εκθεμάτων Ποινικών Δικαστηρίων
Η επιλογή αυτή εμφανίζει τα εκθέματα των ποινικών δικαστηρίων Θεσσαλονίκης-Αθήνας και
Πειραιά (Οι αναρτήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν έκτακτων υπηρεσιακών
μεταβολών). Στην οθόνη που εμφανίζεται (εικόνα 2) επιλέγουμε το Δικαστήριο, την πόλη,
την διαδικασία και την ημερομηνία δικασίμου.
Πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση εμφανίζεται το αντίστοιχο Έκθεμα. (Για να ψάξουμε
επόμενο έκθεμα, αν στην οθόνη δεν εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 2, κάνουμε refresh
πατώντας το πλήκτρο (F5) και επιλέγουμε ξανά Αναζήτηση Εκθεμάτων Ποινικών
Δικαστηρίων

Εικόνα 2

Αναζήτηση Εκθεμάτων Πολιτικών Δικαστηρίων
Η επιλογή αυτή εμφανίζει τα εκθέματα των πολιτικών δικαστηρίων που είναι ενταγμένα στο
ενιαίο πρόγραμμα δικαστηρίων Σόλων (Θεσσαλονίκη, Αττική, Πειραιάς). Στην οθόνη που
εμφανίζεται (εικόνα 3) επιλέγουμε την έδρα, το Δικαστήριο, τη διαδικασία και την
ημερομηνία συνεδρίασης.

Εικόνα 3

Πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση εμφανίζεται το αντίστοιχο Έκθεμα. Μετά το τέλος της
Αναζήτησης κάνουμε κλίκ με το ποντίκι οπουδήποτε έξω από το παράθυρο αναζήτησης και
το παράθυρο κλείνει.

Αναζήτηση Πινακίων Πολιτικών Δικαστηρίων
Η επιλογή αυτή εμφανίζει τα πινάκια των πολιτικών δικαστηρίων που είναι ενταγμένα στο
ενιαίο πρόγραμμα δικαστηρίων Σόλων (Θεσσαλονίκη, Αττική, Πειραιάς). Στην οθόνη που
εμφανίζεται επιλέγουμε την έδρα, το Δικαστήριο και τη διαδικασία υποχρεωτικά. Αν
γνωρίζουμε και κάποια από τα υπόλοιπα στοιχεία τα εισάγουμε έτσι ώστε να περιοριστεί ο
αριθμών των πινακίων που θα εμφανιστούν.
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Εικόνα 4

Πατώντας το πλήκτρο Αναζήτηση εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.
Επιλέγοντας κάποια γραμμή, εμφανίζεται το αντίστοιχο πινάκιο.

Εικόνα 5

Αναζήτηση Δημοσίευσης Αποφάσεων
Με την επιλογή αυτή αναζητούμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που είναι ενταγμένα στο
ενιαίο πρόγραμμα δικαστηρίων Σόλων (Θεσσαλονίκη, Αττική, Πειραιάς). Στην οθόνη που
εμφανίζεται επιλέγουμε την έδρα, το Δικαστήριο και την αρμοδιότητα υποχρεωτικά.
Συνήθως δίνουμε ακόμη και την Γενικό Αριθμό κατάθεσης και το έτος κατάθεσης. Αν
γνωρίζουμε και κάποια από τα υπόλοιπα στοιχεία τα εισάγουμε έτσι ώστε να περιοριστεί ο
αριθμών των αποφάσεων που θα εμφανιστούν.
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Εικόνα 6

Πατώντας το πλήκτρο αναζήτηση εμφανίζονται οι αποφάσεις που βρέθηκαν όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 7

Επιλέγοντας μια απόφαση και πατώντας επάνω της εμφανίζονται όλα τα στοιχεία της.

Εμφάνιση Εκθεμάτων Πολιτικών Δικαστηρίων που αφορούν τον
Δικηγόρο
Η επιλογή αυτή εμφανίζει τα πινάκια των πολιτικών δικαστηρίων που είναι ενταγμένα στο
ενιαίο πρόγραμμα δικαστηρίων Σόλων (Θεσσαλονίκη, Αττική, Πειραιάς) και στα οποία
δικηγόρος είναι δικηγόρος που συνδέθηκε στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. Εδώ θα πρέπει να
αναφερθεί ότι θα πρέπει να είναι καταχωρημένο από το δικαστήριο το Α.Μ. του δικηγόρου
ο οποίος εμφανίζεται στο πινάκιο (αυτό δεν συμβαίνει πάντα)
Πατώντας πάνω σε ένα πινάκιο βλέπουμε τις λεπτομέρειες.
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Εικόνα 8

Αν στον δικηγόρο δεν αντιστοιχούν πινάκια, τότε εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη
αναζήτησης πινακίων (Εικόνα 4) για να αναζητήσουμε τα πινάκια με διάφορα κριτήρια όπως
αναφέρθηκε παραπάνω.

Εμφάνιση δημοσίευσης απόφασης Πολιτικών Δικαστηρίων που
αφορούν τον Δικηγόρο
Η επιλογή αυτή εμφανίζει τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που είναι ενταγμένες
στο ενιαίο πρόγραμμα δικαστηρίων Σόλων (Θεσσαλονίκη, Αττική, Πειραιάς) και στις οποίες
δικηγόρος είναι δικηγόρος που συνδέθηκε στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ. Εδώ θα πρέπει να
αναφερθεί ότι θα πρέπει να είναι καταχωρημένο από το δικαστήριο το Α.Μ. του δικηγόρου
ο οποίος εμφανίζεται στην απόφαση (αυτό δεν συμβαίνει πάντα)
Πατώντας πάνω σε μια απόφαση βλέπουμε τις λεπτομέρειες.

Εικόνα 9

Αν στον δικηγόρο δεν αντιστοιχούν αποφάσεις, τότε εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη
αναζήτησης αποφάσεων (Εικόνα 6) για να αναζητήσουμε αποφάσεις με διάφορα κριτήρια
όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
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Υποβολή Αιτήματος ενημέρωσης για αποφάσεις
Θα πρέπει να τονιστεί, ότι σε αρκετά δικαστήρια, στα εκθέματα και στις αποφάσεις είναι
δυνατό να μην καταχωρηθούν τα Α.Μ. των δικηγόρων. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικηγόροι
δεν θα ενημερωθούν με το σύστημα αποστολής sms ή email που έχει δημιουργήσει ο
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για τα μέλη του.
Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, ο δικηγόρος θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του
δικαστηρίου, τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης και το έτος κατάθεσης, για την υπόθεση που
θέλει να ενημερωθεί με sms/email.
Αυτό γίνεται πατώντας την επιλογή Υποβολή Αιτήματος ενημέρωσης για αποφάσεις και
συμπληρώνοντας τα στοιχεία στη φόρμα που εμφανίζεται (εικόνα 10)

Εικόνα 10

Εμφάνιση αιτημάτων ενημέρωσης για αποφάσεις
Πατώντας την επιλογή Εμφάνιση αιτημάτων ενημέρωσης για αποφάσεις εμφανίζονται όλα
τα αιτήματα ενημέρωσης που καταχωρήθηκαν με την χρήση της εντολής Υποβολή
Αιτήματος ενημέρωσης για αποφάσεις

Έξοδος από Αποφάσεις-Εκθέματα
Τελειώνοντας την χρήση των παραπάνω επιλογών και πριν μεταφερθούμε σε
οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του www.dsth.gr ή άλλου ιστοτόπου, θα πρέπει να
πατούμε πάνω στην επιλογή Έξοδος από Αποφάσεις-Εκθέματα. Αυτό πρέπει να
γίνεται ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ όταν χρησιμοποιούμε κοινόχρηστους υπολογιστές, γιατί
στην αντίθετη περίπτωση ο επόμενος χρήστης μπορεί να κάνει χρήση των
συγκεκριμένων υπηρεσιών από τον λογαριασμό σας.
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