
Προαπαιτούμενο: 
♦ 

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας από το ΤΑΧΔΙΚ διαλειτουργικής με τις πλατφρόρμες των 
Δικαστηρίων 

♦ 
Ενημέρωση της πλατφόρμας του ΤΑΧΔΙΚ με τα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜ και ΙΒΑΝ) των Δικηγόρων που 
αναλαμβάνουν υποθέσεις (αυτεπάγγελτα – νομική βοήθεια), υπό τους όρους του GDPR  

Στόχος : 

♦ Αυτοματοποίηση της διαδικασίας 

♦ Ροή της πληροφορίας 

♦ 
Εισαγωγή και έλεγχος των στοιχείων από περισσότερους περιφερειακούς χρήστες (γραμματείς 
δικαστηρίων), με αποτέλεσμα την ανάθεση της εργασίας ενημέρωσης και ελέγχου σε περισσοτέρους, 
άρα και την ταχύτητα της διαδικασίας  

Διαδικασία Ποινική ♦ 

Ο γραμματέας της έδρας συμπληρώνει τη φόρμα με αυτοματοποιημένο αριθμό πρωτοκόλλου α) Το 
διορισμό του συνηγόρου, τον ΑΦΜ και το μητρώο του, β) Την πραγματοποίηση της παράστασης του, 
γ) Τον αριθμό του γραμματίου του και την αξία του, δ) Τον αριθμό της απόφασης του Δικαστηρίου, ε) 
Το είδος του Δικαστηρίου  

Διαδικασία Πολιτική ♦ 

Ο γραμματέας της έδρας συμπληρώνει τη φόρμα με αυτοματοποιημένο αριθμό πρωτοκόλλου α) Το 
διορισμό του συνηγόρου, τον ΑΦΜ και το μητρώο του, β) Την πραγματοποίηση της ενέργειας του 
(κατάθεση – συζήτηση κλπ), γ) Τον αριθμό του γραμματίου του και την αξία του, δ) Το είδος του 
Δικαστηρίου 

Διαδικασία Διοικητική ♦ 

Ο γραμματέας της έδρας συμπληρώνει τη φόρμα με αυτοματοποιημένο αριθμό πρωτοκόλλου α) Το 
διορισμό του συνηγόρου, τον ΑΦΜ και το μητρώο του, β) Την πραγματοποίηση της ενέργειας του 
(κατάθεση – συζήτηση κλπ), γ) Τον αριθμό του γραμματίου του και την αξία του, δ) Το είδος του 
Δικαστηρίου 

Συνολική Παρατήρηση ♦ 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας από το γραμματέα δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί, εάν ένα από 
τα στοιχεία δεν είναι ακριβές (πχ. στοιχεία ΑΦΜ. Ον/μο και ΑΜ δικηγόρου) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΑΧΔΙΚ ♦ 

Η πληροφορία που προέρχεται από τον πιστοποιημένο χρήστη του συστήματος – δικαστικό γραμματέα 
ενημερώνει αυτόματα την πλατφόρμα του ΤΑΧΔΙΚ και κατά συνέπεια η εργασία του δικηγόρου 
καθίσταται εγκεκριμένη, χωρίς να υπολείπεται κάτι άλλο για την καταβολή της αμοιβής προς το Δικηγόρο 
πέραν της εκδόσεως του παραστατικού 

Διαδικασία Πληρωμής 

♦ 
Έκδοση παραστατικού από το δικηγόρο, συνοδευόμενο από τον αυτοματοποιημένο αριθμό 
πρωτοκόλλου της φόρμας που συμπλήρωσε ο γραμματέας  

♦ 
Ο υπάλληλος του ΤΑΧΔΙΚ καταχωρεί (τικάρει) στο σύστημα του την έκδοση του παραστατικού και 
ελέγχει α) Εάν η φόρμα με τον αυτοματοποιημένο αριθμό πρωτοκόλλου περιέχει τα στοιχεία του 
εκδώσαντος το παραστατικό δικηγόρου, β) Την ταυτοποίηση του ποσού 

♦ 
Ο υπάλληλος του ΤΑΧΔΙΚ εγκρίνει τη διαδικασία στο σύστημα (ok button) και η πληρωμή 
πραγματοποιείται άμεσα στον ΙΒΑΝ που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα 

Υποσημείωση ♦ 
Με την επικείμενη εφαρμογή των ηλεκτρονικών παραστατικών η αυτοματοποίηση της λειτουργίας θα 
καταστεί απόλυτη, καθώς παρακάμπτονται οι φυσικές ενέργειες α) Αποστολής παραστατικών και β) 
Ελέγχου ορθότητος τους από τον υπάλληλο του ΤΑΧΔΙΚ  

 


