
Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικών από την ιστοσελίδα solon.gov.gr  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης (Φυσικά Πρόσωπα) Αίτηση Πτώχευσης-Παύσης πληρωμών, Συνδ/γης-Αναγκ. 
Διαχ/σης κ.λ.π. 

 Πιστοποιητικό περί έκδοσης ή μη απόφασης δικαστικής συμπαράστασης.  

 Παράδειγμα έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης μέσω www.gov.gr 

Πριν ξεκινήσετε την αίτηση για να εκδώσετε το κατάλληλο Πιστοποιητικό θα πρέπει να δημιουργήσετε μια 

Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) από την ηλ. δ/νση: Μετάβαση στην Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr και 

στην φόρμα της Υ.Δ. θα προσθέσετε ή θα επικολλήσετε το κάτωθι κείμενο: 

Το Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης θα χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή ή τη διατήρηση της εγγραφής μου 

στα ειδικά μητρώα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

Προσοχή! Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η παραπάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση του 

αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το www.gov.gr 

 1ο Βήμα: Πληκτρολογούμε την ιστοσελίδα www.solon.gov.gr στο browser μας και επιλέγουμε «Αιτήσεις 

Πιστοποιητικών»

 

http://www.gov.gr/
https://dilosi.services.gov.gr/
http://www.gov.gr/
http://www.solon.gov.gr/
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2ο Βήμα: Πατάμε «Είσοδο με διαπιστευτήρια TaxisNet» 

 

3ο Βήμα: Πατάμε «Είσοδος» 

 

4ο Βήμα: Εισάγουμε τους κωδικούς TAXIS 
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5ο Βήμα: Πατάμε «Αποστολή» 
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6ο Βήμα: Πατάμε «Συνέχεια» 

 

7ο Βήμα: Πατάμε «Πρωτοδικείο-Εφετείο» 
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8ο Βήμα: Πατάμε «Συνέχεια» 

 

9ο Βήμα: Επιλέγουμε Κατάστημα «ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και Τύπος Πιστοποιητικού: 

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ KATΑΘΕΣΗΣ (Φυσικά Πρόσωπα) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΗΣ-ΑΝΑΓΚ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Κ.Λ.Π.» 
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10ο Βήμα: Συμπληρώνουμε τα πεδία (Α), επιλέγουμε την παραπάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση που 

έχουμε με ηλεκτρονικό γνήσιο υπογραφής (Β) μέσω του gov.gr και πατάμε «Ολοκλήρωση Υποβολής 

Αίτησης» (Γ) 
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11ο Βήμα: Πατάμε «Υποβολή Αίτησης» 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

Πριν ξεκινήσετε την αίτηση για να εκδώσετε το κατάλληλο Πιστοποιητικό θα πρέπει να δημιουργήσετε μια 

Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) από την ηλ. δ/νση: Μετάβαση στην Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από το gov.gr και 

στην φόρμα της Υ.Δ. θα προσθέσετε ή θα επικολλήσετε το κάτωθι κείμενο: 

Το Πιστοποιητικό περί έκδοσης ή μη απόφασης δικαστικής συμπαράστασης θα χρησιμοποιηθεί για την 

εγγραφή ή τη διατήρηση της εγγραφής μου στα ειδικά μητρώα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

Προσοχή! Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η παραπάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση του 

αιτούντος/αιτούσης σε ψηφιακή μορφή από το www.gov.gr 

1ο Βήμα: Πληκτρολογούμε την ιστοσελίδα www.solon.gov.gr στο browser μας και επιλέγουμε «Αιτήσεις 

Πιστοποιητικών» 

 

2ο Βήμα: Πατάμε «Είσοδο με διαπιστευτήρια TaxisNet» 

https://dilosi.services.gov.gr/
http://www.gov.gr/
http://www.solon.gov.gr/
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3ο Βήμα: Πατάμε «Είσοδος» 

 

4ο Βήμα: Εισάγουμε τους κωδικούς TAXIS 
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5ο Βήμα: Πατάμε «Αποστολή» 
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6ο Βήμα: Πατάμε «Συνέχεια» 

 

7ο Βήμα: Πατάμε «Πρωτοδικείο-Εφετείο» 
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8ο Βήμα: Πατάμε «Συνέχεια» 

 

9ο Βήμα: Επιλέγουμε Κατάστημα «ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και Τύπος Πιστοποιητικού: «ΠΕΡΙ 

ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ» 
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10ο Βήμα: Συμπληρώνουμε τα πεδία (Α), επιλέγουμε την παραπάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση που 

έχουμε με ηλεκτρονικό γνήσιο υπογραφής (Β) μέσω του gov.gr και πατάμε «Ολοκλήρωση Υποβολής 

Αίτησης» (Γ) 



Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικών από την ιστοσελίδα solon.gov.gr  
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11ο Βήμα: Πατάμε «Υποβολή Αίτησης» 
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ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ GOV.GR 

1ο Βήμα: Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση gov,gr στον browser μας και πατάμε στο «Υπεύθυνη δήλωση και 

εξουσιοδότηση» 

 

2ο Βήμα: Πατάμε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» 
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3ο Βήμα: Πατάμε «Είσοδος στην υπηρεσία» 
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4ο Βήμα: Πατάμε «Σύνδεση» 
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5ο Βήμα: Πατάμε στο εικονίδιο του αντίστοιχου web-banking που διαθέτουμε και ακολουθούμε τις οδηγίες 

που εμφανίζονται 
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6ο Βήμα: Πατάμε «Υπεύθυνη Δήλωση» 
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7ο Βήμα: Πατάμε «Επιλογή» 
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8ο Βήμα: Συμπληρώνουμε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που ζητείται και πατάμε «Συνέχεια» 

  

 

9ο Βήμα: Πατάμε «Επιβεβαίωση» 
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10ο Βήμα: Συμπληρώνουμε αν θέλουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία και πατάμε «Συνέχεια» 
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11ο Βήμα: Συμπληρώνουμε το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης και πατάμε «Συνέχεια» 

  

 

12ο Βήμα: Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του αποδέκτη και πατάμε «Συνέχεια» 
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13ο Βήμα: Ελέγχουμε την ορθότητα όσων έχουμε συμπληρώσει και πατάμε «Έκδοση» 

  



Οδηγίες έκδοσης πιστοποιητικών από την ιστοσελίδα solon.gov.gr  
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14ο Βήμα: Συμπληρώνουμε τον κωδικό επιβεβαίωσης που θα έρθει στο κινητό και πατάμε «Επιβεβαίωση» 

  

  

  

 

15ο Βήμα: Πατάμε «Αποθήκευση PDF» 
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Επιστροφή στις οδηγίες 

 


