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Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 

 

Αρ. Πρωτ.: 3740 

 

ΠΡΟΣ: τους Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών 

 

Στα πλαίσια της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ των ηλεκτρονικών υπογραφών των 

δικαστικών επιμελητών, μελών του συλλόγου σας, υπό την αιγίδα της 

Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, πρέπει εντός της εβδομάδος 

να αποστείλετε στην ΟΔΕΕ το μητρώο των μελών σας (με τον αριθμό 

μητρώου ενός εκάστου και τα λοιπά στοιχεία του). 

 

Στη συνέχεια: 

1. Να ενημερώσετε τα μέλη σας να σπεύσουν άμεσα να θεωρήσουν 

αντίγραφο της ταυτότητάς τους και να ταυτοποιηθούν σε ΚΕΠ 

2. Την ταυτοποίησή τους αυτή να την παραδώσουν στο σύλλογό τους 

3. Να αποστείλετε στην ΟΔΕΕ τις ταυτοποιήσεις τα αντίγραφα των 

θεωρημένων αστυνομικών ταυτοτήτων των μελών σας συνοδευόμενα 

με την σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέλος σας, 

προς την ΟΔΕΕ και την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής  για την 

ταυτοποίηση του 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά  το e – mail που θα 

χρησιμοποιείται   καθώς και ο σειριακός αριθμός της Ασφαλούς 

Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ δηλαδή το USBtoken)  

(στην προκειμένη περίπτωση να αφήσετε κενό τον χώρο για να γραφτεί 

αργότερα ο σειριακός αριθμός που απαιτείται).  
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4. Η διαδικασία αποστολής των ταυτοποιήσεων κ.λ.π. πρέπει να γίνει 

σύντομα 

5. Δεν θα πιστοποιηθούν ταυτόχρονα όλοι οι συνάδελφοι της χώρας γιατί 

θα υπάρχει σχετική διαδικασία και θα καθυστερήσει  η Υπηρεσία 

Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

6. Η πιστοποίηση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ υπογραφή υπό την αιγίδα της ΟΔΕΕ θα 

αποκτήσουν μόνον όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν και υποβάλουν την 

αίτησή τους έγκαιρα 

8. Το κόστος της πιστοποίησης κυμαίνεται από 30 έως 70 €  ανάλογα τι 

ΑΔΔΥ ( USB) θα επιλεγεί 

Στην συνέχεια ο κάθε συνάδελφος: 

 θα πρέπει να προμηθευτεί Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής 

(ΑΔΔΥ δηλαδή USB token) 

 να εγγραφεί στην πύλη ΕΡΜΗΣ με μια διαδικασία από τον υπολογιστή 

του 

 

Τις όποιες λεπτομέρειες για τη συνέχεια θα σας γνωστοποιήσουμε σύντομα. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ 

 

 

 

 


