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1.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://deltio.tnomik.gr/. 

  

https://deltio.tnomik.gr/


Για να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο «σύνδεση» πάνω δεξιά και οδηγείστε στη σελίδα 

εισόδου, η οποία φαίνεται στην επόμενη εικόνα. 

 

Στη σελίδα εισόδου εισάγετε τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί (όνομα και κωδικός χρήστη) και επιλέγετε 

πως συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. Έπειτα πατάτε το πλήκτρο «σύνδεση» για να εισέλθετε στην περιοχή 

περιορισμένης πρόσβασης. 

 



2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Για να τα εισάγετε νέα δικαστική απόφαση, πρέπει πρώτα να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή. Έπειτα, μπορείτε να 

καταχωρήσετε νέα δικαστική απόφαση με 2 τρόπους: 

1. Με αναζήτηση σχετικού πλειστηριασμού 

2. Με χρήση κωδικού σχετικού πλειστηριασμού 

2.1. Καταχώρηση νέας δικαστικής απόφασης με αναζήτηση σχετικού 
πλειστηριασμού 

Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό του σχετικού πλειστηριασμού και θέλετε να τον 

αναζητήσετε. 

2.1.1. Αναζήτηση και επιλογή σχετικού πλειστηριασμού 

Από το μενού στο πάνω μέρος επιλέγετε «Πλειστηριασμοί», ώστε να εμφανιστεί η σχετική σελίδα αναζήτησης. 

 

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλοι οι αναρτημένοι πλειστηριασμοί. Πριν τη λίστα αποτελεσμάτων εμφανίζονται τα 

παρακάτω φίλτρα που σας επιτρέπουν να περιορίσετε τους πλειστηριασμούς που εμφανίζονται: 

 

 Ημερομηνία διεξαγωγής (από –έως) 



 Ειρηνοδικείο διεξαγωγής (λίστα επιλογής) 

 Ονοματεπώνυμο οφειλέτη 

Αφού συμπληρώσετε τα φίλτρα που επιθυμείτε μπορείτε να εμφανίσετε τα σχετικά αποτελέσματα 

πατώντας το πλήκτρο αναζήτησης.  

Στην λίστα αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του πλειστηριασμού που σας 

ενδιαφέρει πατώντας το πλήκτρο προβολής πλειστηριασμού. 
 

 

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει το κουμπί «Νέα Σχετική Απόφαση» που 

σας επιτρέπει να εισάγετε νέα Δικαστική Απόφαση για τον πλειστηριασμό. 
 



2.1.2. Καταχώρηση στοιχείων νέας Δικαστικής Απόφασης 

 

Στη σελίδα αυτή εισάγετε όλα τα στοιχεία της δικαστικής απόφασης που θέλετε να καταχωρήσετε. 

Για την εισαγωγή της απόφασης πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: 

 Αριθμός Απόφασης 

 Αποτέλεσμα 

 Ημερομηνία Έκδοσης 

 Έγγραφο Απόφασης 

Προσοχή: Το αρχείο πλειστηριασμού που θα ανεβάσετε πρέπει να είναι μορφής doc ή docx. Άλλες μορφές 

αρχείων δεν είναι αποδεκτές. 

Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή και δεν χρειάζεται να τα τροποποιήσετε: 

 Μοναδικός Κωδικός Σχετικού Πλειστηριασμού 

Συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό του πλειστηριασμού που είχατε επιλέξει στο προηγούμενο βήμα. 

 Εκδόν Δικαστήριο 

Συμπληρώνεται αυτόματα με το δικαστήριο που έχει δηλωθεί για τον χρήστη σας. 

Μετά την εισαγωγή των στοιχείων, έχετε δύο επιλογές: 

 Προσωρινή Αποθήκευση 



Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τη δικαστική απόφαση όσες φορές θέλετε. Όσο είναι προσωρινά 

αποθηκευμένη εμφανίζεται μόνο σε εσάς και όχι στο κοινό. 

 Ανάρτηση 

Αναρτήστε τη δικαστική απόφαση μόνο εφόσον είστε σίγουροι πως έχετε εισάγει σωστά όλα τα στοιχεία. 

Μετά την ανάρτηση η απόφαση είναι διαθέσιμη στο κοινό και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές. 

2.2. Καταχώρηση νέας δικαστικής απόφασης με χρήση κωδικού 
σχετικού πλειστηριασμού 

Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη αν γνωρίζετε τον κωδικό του σχετικού πλειστηριασμού και θέλετε να τον 

αναζητήσετε. 

Από το μενού στο πάνω μέρος επιλέγετε «Καταχώρηση νέας απόφασης», ώστε να εμφανιστεί η σχετική σελίδα 

εισαγωγής νέας απόφασης. 

 

Η σελίδα εισαγωγής νέας δικαστικής απόφασης είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.2, με τη 

μόνη διαφορά πως ο Μοναδικός Κωδικός Σχετικού Πλειστηριασμού δεν είναι προσυμπληρωμένος, αλλά πρέπει να 

τον συμπληρώσετε εσείς. 



 



3. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ 

Αν μία απόφαση είναι προσωρινά αποθηκευμένη, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της όποτε και όσες φορές 

επιθυμείτε. 

Αν έχετε ήδη αναρτήσει την απόφαση, δεν μπορείτε πλέον να αλλάξετε τα στοιχεία του. Μπορείτε όμως 

οποιαδήποτε στιγμή να την ακυρώσετε και αν θέλετε να δημιουργήσετε νέα. 



4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Αν θέλετε να αναζητήσετε κάποια δικαστική απόφαση που έχετε καταχωρήσει εσείς ή κάποιος άλλος, μπορείτε μέσω 

της σελίδας αναζήτησης, η οποία είναι διαθέσιμη από την επιλογή «Δικαστικές Αποφάσεις» του μενού. 

 

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε όλες τις δικαστικές αποφάσεις που έχετε καταχωρήσει εσείς, ανεξάρτητα της 

κατάστασής τους, καθώς και όλες τις δικαστικές αποφάσεις που είναι αναρτημένες για το κοινό. 

Επίσης μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα με τη χρήση των διαθέσιμων κριτηρίων αναζήτησης. 


