
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Διεύθυνση Διαφάνειας &
Εξυπηρέτησης Δημοτών
Τμήμα Δημοτολογίου
Βασ. Γεωργίου Α 1, ΤΚ 546 40
Πληρ. : Π. Πασχάλης
Τηλ.    : 2313317391
Email : p.paschalis@thessaloniki.gr
Τμήμα Ληξιαρχείου
Πληρ. : Ε. Κούσα
Τηλ.    : 2313317502
Email : lix@thessaloniki.gr 

Προς :  
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
Ακαδημίας 60, ΤΚ 106 79,
ΑΘΗΝΑ
Email: proedros@dsa.gr

Κοιν.:
1. Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,     
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &
Μεταναστευτικής Πολιτικής
κ. Γεώργιο Αβαρλή 

2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
Email: dsthe@otenet.gr

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας της παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών 
               δημοτολογίου και αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων στα ενεργά μέλη των 
               δικηγορικών συλλόγων της Χώρας μας για λογαριασμό των εντολέων τους»

               

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι, ο Δήμος μας στα πλαίσια των διατάξεων του 

Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 τ. Α΄ ) και σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 415/2-7-2020 και 860/21-12-2020 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αξιοποιώντας την Οn Line διασύνδεση της διαδικτυακής 

πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου μας με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ) Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, το οποίο, ως γνωστόν, 

είναι ήδη συνδεδεμένο με έργα της Δημόσιας Διοίκησης, στα οποία ο δικηγόρος καλείται να 

ασκήσει το λειτούργημά του εκπροσωπώντας τον πολίτη και παρέχει την απαραίτητη πιστοποίηση 

της δικηγορικής ιδιότητας έναντι τρίτων συστημάτων (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κτηματολόγιο μέσω 

του gov.gr, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κ.λπ.), ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία 

διαδικτυακή εφαρμογή/υπηρεσία παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών δημοτολογίου και 

αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων προς όλα τα ενεργά μέλη των δικηγορικών συλλόγων της 

Χώρας μας για λογαριασμό των εντολέων τους. 

Η είσοδος στην διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση 

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/ γίνεται με διαπιστευτήρια TaxisNet και 

η αυθεντικοποίηση της δικηγορικής ιδιότητας πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας 

μητρώου/πρόσβασης, η οποία παρέχεται από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, με την 
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καταχώρηση του ονόματος χρήστη (username) και του συνθηματικό (password) της ολομέλειας 

των δικηγορικών συλλόγων.

Ακολουθεί ο έλεγχος της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας και εφόσον 

πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια, το ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ή 

ληξιαρχικής πράξης αναρτάται στην ψηφιακή θυρίδα του αιτούντος στην διαδικτυακή υπηρεσία 

και παραμένει εκεί μέχρι την παραλαβή του. 

Η παραλαβή των αιτηθέντων πιστοποιητικών γίνεται με την εκ νέου είσοδο στην 

διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών με την χρήση των διαπιστευτηρίων TaxisNet.

Παρακαλούμε όπως, προβείτε στην ενημέρωση των μελών της Ολομέλειας των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε 

διευκρίνιση.

Εσωτερική διανομή:
-  Διεύθυνση Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης   
Δημοτών / Τμ. Δημοτολογίου

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Διαφάνειας & 

Εξυπηρέτησης Δημοτών 

Γεώργιος Γκαϊδατζής
ΠΕ Διοικητικού

                            Α’ Βαθμός

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ηµοτολογίου - Γ060002
Πασχάλης Πασχάλης
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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