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Είσοδος και αναγνώριση δικηγόρου στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες  (portal.olomeleia.gr) 

 

Ο Δικηγόρος επιλέγει είσοδό στο ασφαλές Ολοκληρωμένο Σύστημα των Ηλεκτρονικών 

Νομικών Υπηρεσιών (portal.olomeleia.gr). 

Συμπληρώνει στη φόρμα εισόδου τα ζητούμενα στοιχεία  

(Όνομα Χρήστη - Κωδικός Εισόδου).και υποβάλλει τα 

διαπιστευτήριά του. 

Το πληροφοριακό Σύστημα του Συλλόγου, αναγνωρίζει 

τον δικηγόρο, τον ταυτοποιεί,  ελέγχει εάν ο δικηγόρος 

έχει το δικαίωμα έκδοσης γραμματίου, διαπιστώνει την  έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου 

κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και δημιουργεί εξειδικευμένο Menu επιλογών, το οποίο 

περιλαμβάνει και την διαδικασία έκδοσης γραμματίου. 

 

Έκδοση Γραμματίου προκαταβολής και αποϋλοποιημένων   
Ενσήμων 

 

Από το Κεντρικό Menu,  

"Προεισπράξεις"  επιλέγουμε  

"Έκδοση Γραμματίου Προείσπραξης". 

Η φόρμα που εμφανίζεται, παρέχει την 

δυνατότητα ενιαίας έκδοσης γραμματίου 

προκαταβολής και αποϋλοποιημένων 

ενσήμων, (προτείνεται) ή έκδοση  μόνο 

Γραμματίου ή μόνο αποϋλοποιημένων 

ένσημων.  

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και την 

υπηρεσιακή κατάσταση του Δικηγόρου, 

εμφανίζονται όλες οι δυνατές επιλογές 

στην έκδοση γραμματίου, (πχ Απλό 

Γραμμάτιο, Έμμισθο,  Εργολαβικό, 

Δικηγορικής Εταιρεία κ.λπ.). 

Παρέχει την δυνατότητα έκδοσης πολλαπλών γραμματίων (πακέτου). 

Τέλος παρέχει δυνατότητες έκδοσης γραμματίων με ειδικό τρόπο υπολογισμού  όπως 

πρόσθετοι λόγοι, ή γραμμάτια ΝΠΔΔ χωρίς παρακράτηση φόρου.  

Στην επόμενη σελίδα ο Δικηγόρος συμπληρώνει τα απαραίτητα τα πεδία για την 

έκδοση γραμματίου που είναι: 

Πελάτης : καταχωρούμε το ονοματεπώνυμο του εντολέα μας  (ή τον επιλέγουμε αν το 

γραμμάτιο είναι έμμισθο).  

https://portal.olomeleia.gr/
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Δικαστήριο: Επιλέγουμε το 

Δικαστήριο 

Έδρα Δικαστηρίου: Επιλέγουμε τη 

έδρα δικαστηρίου 

Διαδικασία: Επιλέγουμε την 

διαδικασία που αντιστοιχεί  για το 

συγκεκριμένο Δικαστήριο σύμφωνα με 

τον Κώδικα Δικηγόρων. Παράρτημα III 

του Ν. 4194/2013 ) και επιλέγουμε. 

Πίνακας Προκαταβολών - 

Εισφορών & Ενσήμων: Επιλέγουμε μία (ή περισσότερες) από τις προτεινόμενες 

διαδικαστικές ενέργειες που προσδιορίζουν με ακρίβεια το αντικείμενο και την εγκυρότητα 

για την έκδοση του Γραμματίου Εισφορών. 

 

Αυτόματος Υπολογισμός και εμφάνιση ποσού συναλλαγής Το σύστημα υπολογίζει το 
ποσό συναλλαγής και εμφανίζει αναλυτικό πίνακα με την ανάλυση των ποσών. 

Στην  πρώτη στήλη εμφανίζονται οι κρατήσεις που αφορούν το γραμμάτιο προείσπραξης 

(σύμφωνα με το 

Παράρτημα III του 

Ν. 4194/2013, και 

τις αποφάσεις του 

Δ.Σ.) ενώ στην 

δεύτερη στήλη τα 

ποσά των 

αποϋλοποιημένων 

ενσήμων που προβλέπονται και αντιστοιχούν σε παραστάσεις για το ΕΤΑΑ, ΤΥΔ και 

ΤΑΧΔΙΚ 
 

Με την επιλογή του συνδέσμου 

«Πληρωμή Τράπεζας» στο κάτω 

μέρος της οθόνης, γίνεται αυτόματη 

μετάβαση σε ασφαλές παράθυρο της Τράπεζας 

Πειραιώς (Πειραιώς PayCenter), όπου ο 

δικηγόρος καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία 

της κάρτας, με την οποία  θα πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή των ήδη υπολογισμένων ποσών. 

 Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή για τον 

δικηγόρο και απαιτεί την συμπλήρωση της 

αντίστοιχης φόρμας της Τράπεζας. 

Με την επιλογή  "Πληρωμή"  πραγματοποιείται  

η ηλεκτρονική συναλλαγή του αναφερόμενου 

τιμήματος. 

Εάν γίνει η ηλεκτρονική συναλλαγή τότε το 

σύστημα μας επαναφέρει στην αρχική  οθόνη 
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του γραμματίου,  και ενημερώνει 

αυτόματα το Δικηγόρο για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και 

με τα πλήρη  στοιχεία της. 

Ο δικηγόρος μπορεί να ορίσει τις κάρτες 

που θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά στις 

συναλλαγές του με τις προεισπράξεις, τις οποίες ο Δικηγόρος μπορεί να επιλέγει χωρίς να 

απαιτείται κάθε φορά η επάναπληκτρολόγηση των στοιχείων της κάρτας. 

 

Εκτύπωση  Γραμματίων Προκαταβολής  
Εισφορών – ολοκλήρωση έκδοσης 

 

Στο σημείο αυτό ο Δικηγόρος επιλέγοντας "Εκτύπωση Γραμματίου", μπορεί να 

εκτυπώσει το γραμμάτιο 

Προκαταβολής  και 

Ενσήμων για να το 

προσκομίσει στο 

Δικαστήριο. 

Η εκτύπωση έχει 

σχεδιαστεί ώστε σε κάθε 

μία σελίδα να 

εκτυπώνονται δύο 

γραμμάτια. Για κάθε 

γραμμάτιο προείσπραξης 

τυπώνονται συνολικά 4 

αντίγραφα. 

 

Ακύρωση Γραμματίου 

Εάν ο δικηγόρος δεν κάνει χρήση του γραμματίου τότε επικοινωνεί με τις υπηρεσίες του 

Συλλόγου για την ακύρωσή του. Το γραμμάτιο προείσπραξης μαζί με τα αποϋλοποιημένα 

ένσημα,  ακυρώνεται και επιστρέφονται τα χρήματα στον λογαριασμό του  Δικηγόρου 

 

Νέες Υπηρεσίες στο Δικηγόρο 

 Έκδοση / Επανέκδοση / Επανεκτύπωση Γραμματίων  

 Ασφαλείς ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

 On Line Ενημέρωση - Έκδοση φορολογικής και  Ασφαλιστικής καρτέλας 

Δικηγόρου - Δικηγορικής Εταιρείας  

 On Line Ενημέρωση - Έκδοση φορολογικής -  Ασφαλιστικής Βεβαίωσης  

Δικηγόρου - Δικηγορικής Εταιρείας από κάθε Δικηγορικό Σύλλογο 


