
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στην ΑΘήνα, σήµερα 8/2/2021 οι κάτωθι: 

Ι. Η ∆ιευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία 

Παπαγεωργακοπούλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών 

2. Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών» (∆ΣΑ), 

που εδρεύει στην ΑΘήνα, (Ακαδηµίας 60) αυτοτελώς, αλλά  και µε την ιδιότητα 

του αποκλειστικού  καθολικού  ∆ιαχειριστή  του συστήµατος-λογισµικού  που 

είναι προσβάσιµο µέσω της διεύθυνσης portal.olomeleia.gr  στο διαδίκτυο και 

διασυνδέεται µε όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος, µε σκοπό  να 

παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα µέλη τους, όπως νόµιµα εκπροσωπείται 

από  τον Πρόεδρό  του και Πρόεδρο της Ολοµέλειας Προέδρων ∆ικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδας, κ. ∆ηµήτρη Βερβεσό, 

εφεξής καλούµενων από  κοινού, χάριν συντοµίας, «τα µέρη». 

Προοίµιο 

'Εχοντας υπόψη: 

Ι. την ανάγκη να καθοριστούν οι αρχές, η διαδικασία και οι όροι κοινής 

χρήσης και αξιοποίησης υπολογιστικών λειτουργιών, υποδοµών 

πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και δεδοµένων, για 

την αποτελεσµατικότερη πληροφόρηση των συνηγόρων γιά  την πορεία -

εξέλιξη ποινικών δικογραφιών 

2. Τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού  χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδοµένων αυτών. 

` 

Σελίδα 1 από  14 



Τις εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες του κάθε µέρους, τους 

Κανονισµούς Λειτουργ ίας των και τυχόν πολιτικές ή  πρακτικές χρήσης 

των πληροφοριακών συστηµάτων τους. 

Την παράγραφο Α.2.5.5 της διακήρυξης της Α' φάσης του ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ - 

«Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας - Οη Είπε 

Εξυπηρέτηση ∆ικηγόρων, ∆ικαστών, Πολιτών». 

Την ειδικές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί  από  την 13-03-2020 ως 

προς τον τρόπο λειτουργ ίας των ∆ικαστηρίων, και τα ειδικά  µέτρα που 

λαµβάνονται µε σκοπό  την προστασία της δηµόσιας υγείας από  τον 

κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19, µε γνώµονα την ανάγκη 

της εύρυθµης και ασφαλούς λειτουργ ίας των Εισαγγελιών και τη 

µεγαλύτερη δυνατή  αποφυγή  συγχρωτισµού  

την από  28.12.2020 έγκριση της Τεχνικής Εισήγησης της Ο∆Ε διά  του 

Προέδρου της Ο∆Ε και ∆ιευθύνοντος την ΚΟ∆Ε του ΟΣ∆ΥΠΠ (φορέας 

παροχής). 

την από  26.01.2021 έγκριση της Πλήρους Εισήγησης της Ο∆Ε διά  του 

Προέδρου της Ο∆Ε και ∆ιευθύνοντος την ΚΟ∆Ε του ΟΣ∆ΥΠΠ (φορέας 

παροχής) 

αποφάσισαν τη συνυπογραφή  του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας. 

Άρθρο 2 
Πεδίο Συνεργασίας 

1. Η διαδικασία πληροφόρησης για την πορεία της µήνυσης µέσω του 
ΟΣ∆∆ΥΩΠ είναι ευχερές να υλοποιηθεί  και να ολοκληρωθεί  δια της ανάπτυξης 

της υπηρεσίας webservice η οποία ήδη υφίσταται πλην όµως θα πρέπει να 

οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές της. Ειδικότερα, Θα αφορά  µια εφαρµογή  

στην οποία οι συνήγοροι σε πρώτο στάδιο και οι πολίτες σε επόµενο, θα 
µπορούν να εισέρχονται µε την ταυτοποίηση των στοιχείων και της ιδιότητάς 

τους, όπως συµβαίνει και στις λοιπές εξωστρεφείς υπηρεσίες σήµερα. 
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Με δεδοµένο ότι πλέον οι ∆ικηγόροι - Μέλη όλων των ∆ικηγορικών 

Συλλόγων έχούν πρόσβαση στην πλατφόρµα του portal.olorneleia.gr, όπού  

διατηρούν ηλεκτρονικό  λογαριασµό  υπό  τη δικηγορική  ιδιότητα µε 

ενηµερωµένα στοιχεία µητρώου εκ του αρµοδίου ∆ικηγορικού  Συλλόγου, 

διαχειριστής του οποίου είναι ο ∆ΣΑ, οποιαδήποτε αντίστοιχη διαδικασία 

ανάκτησης ανωωµοποιηµένων δεδοµένων πορείας ποινικής δικογραφίας µε 

βάση τον ΑΒΜ/Α∆ ή  τον αριθµό  και έτος πρωτοκόλλου εισαγωγής εισερχόµενου 

στην Εισαγγελία ή  εξερχοµένού  από  άλλη αρχή  προέλευσης, οφείλει να λαµβάνει 

χώρα αποκλειστικώς µέσω του portal.olomeleia.gr, καθώς αυτός είναι ο µόνος 

ασφαλής τρόπος επιβεβαίωσης της δικηγορικής ιδιότητας του αιτούντος την 

πρόσβαση στα δεδοµένα της ποινικής δικογραφίας. 

Ανεξάρτητα από  τους Κανονισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Εισαγγελιών, όπως έχουν εγκριθεί  και ισχύουν κατά  τα προβλεπόµενα1, το 

Όργανο ∆ιοίκησης έκαστης Εισαγγελίας δύναται, κατά  τη διακριτική  του 

ευχέρεια, να αποφασίζει για ειδικότερα ζητήµατα που ανάγονται στην εύρυθµη 

διεξαγωγή  των εργασιών της Εισαγγελίας καθώς και εκείνα που, κατά  

περίπτωση και κατά  την κρίση του, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν 

άµεσης αντιµετώπισης, ή  συντελούν στην προώθηση και ενσωµάτωση των 

αρχών και των επιταγών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις διαδικασίες της 

εισαγγελίας εν γένει 

Ειδικότερα, το Όργανο ∆ιοίκησης έκαστης Εισαγγελίας δύναται να 

αποφασίζει: 

(α) Τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας των Τµηµάτων της Εισαγγελίας 

ακόµη και µε ηλεκτρονικό  τρόπο. 

(R) 
	

Τον τρόπο ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας των µηνύσεων — 

δικογραφιών, καθώς και την παροχή  πληροφοριών βάσει των στοιχείων αυτών 

στούς προς τούτο νοµιµοποιούµενους, µε ηλεκτρονικά  µέσα. 

(γ) 	Την εφαρµογή  εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε έγγραφα που 

προέρχονται από  την Εισαγγελία, εκδίδονται και διακινούνται µε ηλεκτρονικό  

τρόπο. 

1 	Αρθ. 17 στ. Α§7 Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού  ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 
Λειτουργών», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 86§2 Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α' 51/12-3-2012). 
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4. Για τους σκοπούς εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας περί  

προσωπικών δεδοµένωντ, το 'Οργανο ∆ιοίκησης έκαστης Εισαγγελίας, επιτελεί  

καθήκοντα Υπευθύνου Επεξεργασίας, ενώ  ο φορέας διαχείρισης του 

portal.olomeleίa.gr  και κάθε τρίτου πληροφοριακού  συστήµατος που 

εµπλέκεται σχετικά, επιτελεί  τις εργασίες Εκτελούντος την Επεξεργασία. Η 

επεξεργασία των δεδοµένων των Υποκειµένων, βασίζεται: 

ί. στην έννοµη υποχρέωση της Εισαγγελίας για απονοµή  δικαιοσύνης 

(άρθ. 6 Ι(γ) ΓΚΠ∆) ή  

στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο 

συµφέρον (άρθ. 6 §1(ε) ΓΚΩ∆), ή  

επικουρικώς στην ικανοποίηση των δικαιωµάτων των Υποκειµένων 

(άρθ. 54, 55 Ν. 4624/2019, άρθ. 13,14 Οδ. 2016/680). 

5. Υπό  τις ως άνω ιδιότητες ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την 

Επεξεργασία οφείλουν να λαµβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά  και οργανωτικά  

µέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των Υποκειµένων, εφ' 

όσον και στο βαθµό  που αυτό  απαιτείται ή  επιβάλλεται εκ των ακολουθούµενων 

διαδικασιών διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και επικοινωνίας της 

Εισαγγελίας προς τρίτους. 

Με το παρόν ορίζεται διαδικασία ασφαλούς ανάκτησης των περιορισµένων 

ανωνυµοποιηµένων πληροφοριών κίνησης µίας ποινικής δικογραφίας από  

∆ικηγόρο που ενεργεί  για λογαριασµό  προσώπου που νοµιµοποιείται να έχει 

πρόσβαση σε αυτές, αποκλειστικά  για την ταχεία πληροφόρηση του ∆ικηγόρου 

και την αποφυγή  φυσικής παρουσίας στην Εισαγγελία για τον αυτό  σκοπό. 

Άρθρο 3  
Περιγραφή  της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Πληροφόρησης για Στάδιο ∆ικογραφίας 

Κατόπιν της παραγωγικής λειτουργ ίας της Α' φάσης του Ολοκληρωµένου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής 

∆ικαιοσύνης (ΟΣ∆∆ΥΩΠ) και της παραγράφου Α.2.5.5 της ∆ιακήρυξής της Α' 

φάσης του ΟΣ∆∆ΥΠΠ - «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Προδικασίας - Ο £(πe Εξυπηρέτηση ∆ικηγόρων, ∆ικαστών, Πολιτών», 

2 	ΓΚΠ∆ Καν (ΕΕ) 2019/679 και Ν. 4624/2019. 
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παρέχεται η δυνατότητα στους κατά  νόµο δικαιούµενους δικηγόρους - µέλη της 

Ολοµέλειας των ∆.Σ. της Πληροφόρησης του σταδίου στο οποίο βρίσκεται µια 

δικογραφία, µε χρήση διαλειτουργικότητας µε το πληροφοριακό  σύστηµα του 

ΟΣ∆∆ΥΠΠ. 
Πλέον συγκεκριµένα: 

Ι. 0 πληρεξούσιος ∆ικηγόρος συνδέεται στο portal.olomeleia.gr  µε τους 

κωδικούς του για την πλατφόρµα, συνεπώς µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

χρήση της υπηρεσίας από  τον συγκεκριµένο ∆ικηγόρο, που φέρει και την 
αποκλειστική  ευθύνη καλής χρήσης των στοιχείων πρόσβασης στην 
πλατφόρµα. 

0 πληρεξούσιος δικηγόρος µεταβαίνει σε σχετική  ενότητα 
«Πληροφόρηση για Στάδιο δικογραφίας» όπου αποδέχεται την απόκτηση 

πρόσβασης στα στοιχεία του επιβεβαιώνοντας την συγκατάθεσή  του στο 

κάτωθι κείµενο: 

«Έλαβα γνώση ότι για το σκοπό  της ηλεκτρονικής ταυτσποίησής µου, το 

σύστηµα «ΟΣ∆∆Υ--ΠΠ» και η Εισαγγελία ενώπιον της οποίας θα υποβάλλω 

αίτηµα εξαγωγής αυτοµατοποιηµένου ανωνυµοποιηµένου µη επισήµου 

σηµειώµατος πορείας ποινικής δικογραφίας, Θα αποκτήσουν πρόσβαση στα 

βασικά  στοιχεία Μητρώου µου (Αριθµό  Μητρώου, Όνοµα, Επώνυµο, 

Πατρώνυµο, ΑΦΜ), και στη διεύθυνση 1? του σταθµού  εργασίας µου, που 

διαβιβάζονται από  τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ρο#α1 της Ολοµέλειας των 

∆ικηyορικών Συλ iόyων Ελλάδος». 

0 πληρεξούσιος δικηγόρος µεταβαίνει στη φόρµα αναζήτησης (του 
portal.olomeleia.gr) για το στάδιο δικογραφίας. Επιλέγει την Εισαγγελία για την 

οποία Θέλει να αναζητήσει πληροφορίες, συµπληρώνει στα κριτήρια αναζήτησης 

είτε τον ΑΒΜ/Α∆ της δικογραφίας είτε τον αριθµό  και το έτος πρωτοκόλλου της 

δικογραφίας που τον ενδιαφέρει Στη συνέχεια, επιλέγοντας τους όρους 

συναίνεσης στο κάτωθι κείµενο: 

«∆ηλώνω υπεύθυνα προς την Εισαγγελία στην οποία απευθύνω το παρόν 

αίτηµα αυτοµατοποιηµένης εξαγωγής ανωνυµοποιηµένου µη επισήµου 
σηµειώµατος πορείας ποινικής δικογραφίας µε ΑΒΜ/Α∆ /αρ. πρωτοκόλλου και 

ηµεροχρονολσyία που καταχωρώ  ηλεκτρονικά, ότι ως πληρεξούσιος ∆ικηγόρος 

εκπροσωπώ  και έχω ρητή  εντολή  προς τούτα, από  φυσικό  πρόσωπο το οποίο 
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νοµιµοποιείται έχοντας την ιδιότητα διαδίκου να λάβει γνώση της σχετικής 

πληροφόρησης για τηνενλόyω ποινική  δικογραφία. 

Το αυτοµατοποιηµένο σηµείωµα που Θα λάβω από  το πληροφοριακό  

σύστηµα, δεν µπορεί  να χρησιµοποιηθεί  µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον 

οιουδήποτε προσώπου ή  Αρχής ή  Υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται να συσχετιστεί  µε 

δεδοµένα προσωπικού  χαραχτήρα, και µου διατίθεται αποκλειστικά  και µόνον 

για την πληροφόρησή  µου στο πλαίσια άσκησης των ∆ικηγορικών µου 

καθηκόντων εντός των ορίων του Κώδικα Περί  ∆ικηyόρων. Γνωρίζω ότι το 

αίτηµά  µου, τα τεχνικά  δεδοµένα και µεταδεδοµένα του, µετά  του ΑΒΜ/Α∆/ 

αρ.πρωτ. και την ηµεροχρονολοyία της υποβολής του, χωρίς το αποτέλεσµα 

αυτού, καταχωρίζονται σε αρχείο ενεργειών µου στο portal.olomeleiagr και στο 
ΟΣ∆∆Υ-ΠΠ (Εισαγγελία) και διατηρούνται για πέντε (5) χρόνια από  τους 

∆ιαχειριστές τους, ακόµα και αν διαγραφώ  ωςχρήσrης, για σκοπό  ελέγχου από  

την αρµόδια Εισαγγελία, δειγµατοληπτικού  ή  κατόπιν αναφοράς, περί  του 

ορθού  και σύννοµου τηςχρήαης της υπηρεσίας». 

Μετά  την εισαγωγή  του ΑΒΜ/Α∆ /αρ. πρωτοκόλλου και έτος 

πρωτοκόλλου και την αποδοχή  των ανωτέρω δηλώσεων, ο χρήστης αιτείται τη 

λήψη µη επίσηµου, αυτοµατοποιηµένου σηµειώµατος πορείας δικογραφίας. 

0 αιτών, λαµβάνει έπειτα σε πραγµατικό  χρόνο, µέσω ασφαλούς 

σύνδεσης µε το ΟΣ∆∆ΥΩΠ, το αποτέλεσµα αναζήτησης που περιλαµβάνει τις 

κάτωθι πληροφορίες που αφορούν τη δικογραφία: 

Ι. Κατάλογο µε τους Αριθµούς Βιβλίων και την αντίστοιχη Ηµεροµηνία 

Εισαγωγής τούς στην εκάστοτε Εισαγγελία. 

	

ΙΙ. 	Την ηµεροµηνία υποβολής από  Αρχή  και τον τίτλο της Αρχής (Προέλευση) 

ΙΙΙ. Την ηµεροµηνία Πρωτοκόλλου/Αριθµό  Πρωτοκόλλου Αρχής 

	

Ιν. 	Κατάλογος των Μηωοµένων/Κατηγορούµενων (ανωνυµοποίηµένα στοιχεία 

επωνύµου, ονόµατος, πατρωνύµου, µητρωνύµου) 

	

V. 	Κατάλογος των Μηνυτών (ανωωµοποιηµένα στοιχεία επωνύµου, ονόµατος, 

πατρωνύµου, µητρωνύµου) 

	

ΝΙ. 	Κατάλογος των Αδικηµάτων 

νΙΙ. Στάδιο δικογραφίας: 

α. Ηµεροµηνία Ανάθεσης 

β. Ηµεροµηνία Αποστολής 
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γ. Ενέργεια (τελευταία κίνηση της δικογραφίας) 

δ. Ηµεροµηνία Επανυποβολής 

ε. Πρωτόκολλο Επανυποβολής 

στ. Στοιχεία ∆ικασίµου 

ζ. Στοιχεία Απόφασης 

ΙΙΙ. Ενηµερωτικό  µήνυµα: «ΠΡΟΣΟΧΗ! Όροι Χρήσης του Σηµειώµατος. 

1. Το παρόν αποτελεί  αυτοµατοποιηµένο ανωνυµσποιηµένο σηµείωµα 

πληροφοριακής αποτύπωσης του σταδίου ποινικής δικογραφίας και δεν 

αποτελεί  βεβαίωση ή  άλλου είδους πιστοποίηση περί  των 

αναγραφοµένων σε αυτό  στοιχείων. Παρακαλώ  σηµειώστε τους 

αριθµούς δικογραφίας yιατί  µπορεί  να σας ζητηθούν 

Ζ. ∆εν µπορεί  και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί  µε οποιονδήποτε 

τρόπο ενώπιον οιουδήποτε προσώπου ή  Αρχής ή  Υπηρεσίας ή  να 

συσχετιστεί  µε δεδοµένα προσωπικού  χαρακτήρα και διατίθεται 

αποκλειστικά  και µόνον για την πληροφόρησή  του ∆ικηyόρυ που 

νοµιµοποιείται προς τούτο. 

Ο ∆ικηγόρος που έχει αιτηθεί  την εξαγωγή  του παρόντος σηµειώµατος 

δια του λογαριασµού  του στο portal.olotnele/α g,, φέρει την 

αποκλειστική  ευθύνη για τη χρήση των σε αυτό  περιεχόµενων 

πληροφοριών σύµφωναµε το εφαρµσζόµενσ κανονιστικό  πλαίσιο και 

ιδίως σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013), τον ΓΚΠ∆ 

και τον Ν.4624/Ζ019, όπως ισχύουν. 

Η Αρµόδια Εισαγγελική  Αρχή, δια του φορέα παροχής (ΟΣ∆∆ ΥΠΠ), σε 

κάθε περίπτωση, διατηρεί  αρχείο των υπσβαλλόµενων αιτηµάτων (όχι 

το περιεχόµενο των σηµειωµάτων) και των στοιχείων µητρώου του 

λογαριασµού  του ∆ικηγόρου που κάνει χρήση της υπηρεσίας, έχοντας 

δικαίωµα για έλεyχο, δειγµατοληπτικό  ή  κατόπιν αναφοράς, περί  του 

ορθού  και σύννοµου τηςχρήσης της υπηρεσίας.» 

[Χ. ∆εν υφίσταται καµία αναφορά  από  το πληροφοριακό  σύστηµα του 

ΟΣ∆∆ΥΠΠ περί  ηµεροχρονολογ ίας, ώρας, εν γένει timestamping περί  του 
χρόνου ανάκτησης του σηµειώµατος επί  της οθόνης αποτυπώσεως. 

6. Καθώς στο δηµιουργούµενο σηµείωµα δεν τίθεται ηµεροχρονολογ ία, 

τυχόν εκτύπωση αυτού  σε οποιαδήποτε µορφή  αρχείού  από  τονφυλλοµετρητή  
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του χρήστη µε στοιχεία ηµεροχρονολογίας δεν συνιστά  απόδοση 
ηµεροχρονολογ ίας και δεν αποτελεί  αυτή  η διαδικασία αποδεκτή  χρονοσήµανση 

του σηµειώµατος και του εκτυπώµατός του. 

Άρθρο 4 
Προϋποθέσεις παροχής ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

Κάθε µέρος διά  του φορέα παροχής (ΟΣ∆∆ΥΠΩ) προσφέρει προς χρήση 

την ανωτέρω ηλεκτρονική  υπηρεσία υπό  τους κάτωθι όρους: 

Λαµβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά  και οργανωτικά  µέτρα για την 

εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργ ίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που 

παρέχει. 0 ∆ΣΑ µε την ιδιότητα του αποκλειστικού  καθολικού  ∆ιαχειριστή  του 

συστήµατος-λογισµικού  που είναι προσβάσιµο µέσω της διεύθυνσης 

portal.olomeleia.gr  στο διαδίκτυο αναγνωρίζει ότι ο 	φορέας παροχής 

(ΟΣ∆∆ΥΩΠ) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 

αρνητική  συνέπεια ή  ζηµία που τυχόν θα υποστεί  το αντισυµβαλλόµενο µέρας, 

από  τη χρήση ή  την αδυναµία χρήσης αυτής, από  καθυστερήσεις κατά  τη χρήση 

αυτής, από  λάθη ή  παραλείψεις σε αυτή, από  διακοπές της τηλεπικοινωνιακής 

γραµµής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή  για άλλους λόγους. 

Τα δεδοµένα τα οποία παρέχονται µε την εφαρµογή  του παρόντος 
Μνηµονίου, απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για οποιονδήποτε σκοπό  που 

δεν προσδιορίζεται ρητώς στο παρόν Μνηµόνιο. Οποιαδήποτε αρνητική  

συνέπεια ή  ζηµία προέρχεται από  άσκοπη ή  δόλια χρήση, κατά  παράβαση της 

κείµενης νοµοθεσίας περί  προστασίας προσωπικών δεδοµένων και της 

εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδοµένων, βαρύνει 

τις υπηρεσίες του φορέα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που αιτείται και 

αναζητεί  τη σχετική  πληροφορία. 

3.0 φορέας παροχής (ΟΣ∆∆ΥΩΠ) της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διατηρεί  το 

δικαίωµα να τροποποιεί  µονοµερώς το περιεχόµενο καθώς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που παρέχει, καθώς επίσης και τις 

µεθόδους πρόσβασης στις παρεχόµενες υπηρεσίες, σε συµµόρφωση µε τη 

κείµενη νοµοθεσία, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας. 

Προς τούτο, ενηµερώνει τον φορέα διαχείρισης του portal.olomeleia.gr, εντός 
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ευλόγου χρόνου, για τις τεχνικές προδιαγραφές που πρόκειται να 

τροποποιηθούν στην παρεχόµενη ηλεκτρονική  υπηρεσία. 

Άρθρο 5  
ΙΙλεονεκτήµατα της ως άνω διαδικασίας 

Ι. Η Εισαγγελία διαβιβάζει µέσω ασφαλούς σύνδεσης, µε κατάλληλο 

τεχνικά  τρόπο, απ' ευθείας και αυτοµατοποιηµένα, ένα αποτέλεσµα που δεν 

µπορεί  αυτοµάτως να προσωποποιηθεί  αποκλειστικά  µε τα δεδοµένα που 

αποτυπώνει. 

Τον ΑΒΜ/Α∆ /αρ. πρωτοκόλλου και έτος πρωτοκόλλου τον γνωρίζει ο 

αιτηθείς Συνήγορος και καταγράφεται απλό  ιστορικό  αιτηµάτων (όχι 

αποτελεσµάτων ή  ανάκτησης αυτών) προς την αρµόδια εισαγγελία στο προφίλ 

του Συνηγόρου, µε ηµεροµηνία & ώρα υποβολής στο πληροφοριακό  σύστηµα 

του portal.olomeleia .. 0 συνδυασµός εµφανούς (πλήρους) ΑΒΜ/Α∆ /αρ. 

πρωτοκόλλου και έτος πρωτοκόλλου µε το αποτέλεσµα της αναζήτησης, δεν 

εµφανίζεται κάπου αποθηκευµένος ή  εκτυπωµένος ενιαία. 

0 Συνήγορος αναλαµβάνει αποκλειστικά  την ευθύνη διαχείρισης της 

πληροφορίας. Η εκ νέου πληροφόρηση για την ίδια ποινική  δικογραφία (όµοιο 

ΑΒΜ/Α∆) µπορεί  να γ ίνει µε νέο αίτηµα και αυτό  καταγράφεται ως αυτοτελής 

κλήση ανάκτησης του ανωνυµοποιηµένου σηµειώµατος από  την αρµόδια 

Εισαγγελία, κατά  τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση µη σύννοµης χρήσης της πληροφορίας και στο πλαίσιο 

ανοιγείσας δικογραφίας προς τούτο, ο ∆ΣΑ ως διαχειριστής τον 

portal.olomeleia.gr, έχει την τεχνική  δυνατότητα. εφαρµόζοντας το εκάστοτε 

ισχύον κανονιστικό  πλαίσιο, να χορηγεί  στον αρµόδιο Εισαγγελικό  Λειτουργό  

βεβαίωση υποβολής αίτησης προς χορήγηση σηµειώµατος πόρείας ποινικής 

δικογραφίας επί  συγκεκριµένου ΑΒΜ από  συγκεκριµένο χρήστη του 

portal.olomeleia . προς αξιολόγηση. Την αυτή  πληροφορία κατέχει αυτοτελώς 
και η Αρµόδια Εισαγγελία. 

Η λογική  της αρχιτεκτονικής του προτεινόµενου συστήµατος είναι των 

µη συγκοινωνούντων δοχείων. Η συσχέτιση των πληροφοριών γ ίνεται µόνο στη 

φευγαλέα χρονικά  στιγµή  της ανάκτησης του σηµειώµατος πόρείεcς µήνυσης, η 
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οποία δεν καταγράφεται από  τα πληροφοριακά  συστήµατα και εκ σχεδιασµού  

(by design) δεν αφήνει ίχνος συσχέτισης αίτησης και αποτελέσµατος. 

Συνεπώς: το πληροφοριακό  σύστηµα της εισαγγελίας και το 

portal.olomeleia.gr  καταγράφει ποιος ∆ικηγόρος (user ID) αιτήθηκε για ποιον 

ΑΒΜ/Α∆ /αρ. πρωτοκόλλου και έτος πρωτοκόλλου σηµείωµα και πότε. 

Πιθανή  συσχέτιση αποτελέσµατος και αιτήµατος µπορεί  να γ ίνει µόνο µε 

ελεύθερη εκτίµηση δεδοµένων επί  πραγµατικής παραβίασης (π.χ. 

δηµοσιοποίησης σηµειώµατος µε αναφορά  στα στοιχεία του κατηγορούµενου 

και στα αδικήµατα). 

Θ. Η ανωτέρω λειτουργία, ικανοποιεί  µόνο το σκοπό  της πρακτικής 

καθηµερινής ενηµέρωσης των Συνηγόρων και την αποφυγή  συνωστισµού  στα 

κτήρια των Εισαγγελιών και ελάφρυνσης φόρτου της γραµµατείας που θα 

µπορούσε να αξιοποιηθεί  σε άλλες ανάγκες. 

9. Οι πληροφορίες που ανακτά  ο Συνήγορος είναι αυτές που δεν του είναι 

γνωστές και είναι απαραίτητες για την καθηµερινή  άσκηση των 

επαγγελµατικών του καθηκόντων. 

Άρθρο 6 
Προσδιορισµός ευθύνης - Ορθή  νρήgη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Ι. Το παρόν αποτελεί  σύνοψη των διαδικασιών που εφαρµόζονται για την 

παραγωγική  χρήση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Η λειτουργική  συµµετοχή  κάθε 

µέρους στις προσφερόµενες υπηρεσίες γ ίνεται µε αποκλειστική  του ευθύνη, 

ανεξάρτητα αν το χρησιµοποιούµενο λογισµικό  για . την πρόσβαση 

αναπτύσσεται από  το ίδιο ή  γ ίνεται µέσω προµήθειας από  εξωτερικό  φορέα ή  

συνεργάτη. 

2. ∆ιαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος ορίζει 

ονοµαστικά, εντός ευλόγου χρόνου, υπεύθυνο ασφαλείας και υπεύθυνο 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και γνωστοποιεί  τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους στο αντισυµβαλλόµενο µέρος, ώστε να επικοινωνούν µεταξύ  

τους για κάθε αίτηµα παροχής πληροφοριών χρήσης, διερεύνησης 

δυσλειτουργίας, τροποποίησης ή  προσαρµογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι, όποτε προκύπτει ανάγκη, Θα πραγµατοποιείται αξιολόγηση και 
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αποτίµηση της παρεχόµενης υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα 

αυτής. 

3.Σηµειώνεται ότι η ηλεκτρονική  επικοινωνία, µεταξύ  των µερών, σε 

θέµατα υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργ ίας των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών πραγµατοποιείται από  εξουσιοδοτηµένους χρήστες αρµόδιων 
υπηρεσιακών µονάδων µε αντίστοιχα επαγγελµατικά  προσόντα που παρέχουν 

επαρκείς εγγυήσεις, από  πλευράς τεχνικών γνώσεων και ακεραιότητας, για την 

τήρηση της εχεµύθειας. Οι υπάλληλοι αυτοί, που Θα οριστούν εκατέρωθεν από  

τα συµβαλλόµενα µέρη, οφείλουν να τηρούν τη νοµοθεσία περί  της προστασίας 

του ατόµου από  την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού  χαρακτήρα. Τα 

συµβαλλόµενα µέρη απαγορεύεται να παρέχουν οποιουδήποτε είδους 
πρόσβαση και χρήση στα διακινούµενα δεδοµένα σε τρίτον χωρίς προηγούµενη 

άδεια. 

Η διαδικτυακή  επικοινωνία µεταξύ  των συστηµάτων των µερών είναι 

κρυπτογραφηµένη (https). Τα µέρη υποχρεούνται να εφαρµόζουν 
κρυπτογράφηση και κατά  το διαµοιρασµό  των παρεχόµενων υπηρεσιών στο 
εσωτερικό  τους δίκτυο, µε σκοπό  τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας. 

Σε περίπτωση εύλογης υπόνοιας ή  διαπίστωσης περιστατικού  

παραβίασης της ασφάλειας στο πληροφοριακό  σύστηµα/µηχανισµό  που 

αξιοποιεί  την ηλεκτρονική  υπηρεσία ενός συµβαλλόµενου µέρους, το τελευταίο 

ειδοποιεί  άµεσα το αντισυµβαλλόµενο µέρος, παρέχοντας τις διαθέσιµες 

πληροφορίες για το περιστατικό, καθώς και την εποπτική  Αρχή, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4624/2019. Επίσης, διατηρεί  και παρέχει κάθε στοιχείο που 

µπορεί  να συµβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. 

Τα µέρη αποδέχονται πλήρως τούς παρακάτω όρους ορθής χρήσης της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας και πιο συγκεκριµένα, λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα 

ασφαλείας πληροφοριών ώστε: 

α. Η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας να γ ίνεται αποκλειστικά  και µόνο 

για την εξυπηρέτηση του σκοπού  για τον οποίο έχει χορηγηθεί  η πρόσβαση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν. 

β. Η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας να γ ίνεται αποκλειστικά  και µόνο 

από  τελικούς χρήστες οι οποίοι έχουν προηγουµένως ταυτοποιηθεί  στο 

πληροφοριακά  σύστηµα του φορέα χρήσης. 
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γ. Να γ ίνεται συνετή  χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µε ευθύνη του 

φορέα χρήσης, ώστε να µην προκαλείται υπερφόρτωση των πληροφοριακών 

συστηµάτων. 

δ. Τα παρεχόµενα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας να 

προστατεύονται από  σκόπιµη ή  τυχαία απώλεια, υποκλοπή, αλλοίωση ή  

διαρροή, απαγορευµένη διάδοση ή  πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή  αθέµιτης 

επεξεργασίας. 

ε. Να τηρούνται µυστικά  τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που έχουν 

χορηγηθεί  στον φορέα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και να ειδοποιείται 

άµεσα το αντισυµβαλλόµενο µέρος για τυχόν διαρροή  τους. 

στ. Να τηρείται αρχείο καταγραφής (logfile) των αιτήσεων χρήσης της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας από  έκαστο τελικό  χρήστη (∆ικηγόρο)„ κατά  τρόπο 

τυπικό  και ορθό, µε ευθύνη τον φορέα χρήσης (∆ΣΑ ως διαχειριστής τον 

portal.olomeleia.gr). Στο εν λόγω αρχείο καταγράφονται κατ' ελάχιστο: 

Ι. Το αναγνωριστικό  του φορέα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, 

ΙΙ. Το αναγνωριστικό  της καλούσας εφαρµογής, 

ΙΙΙ. Το αναγνωριστικό  του τελικού  χρήστη στο πληροφοριακό  σύστηµα του 

φορέα χρήσης, 

iv. Η διεύθυνση ΙΡ του σταθµού  εργασίας του τελικού  χρήστη; 

ν. Η χρονοσήµανση του αιτήµατος, 

Η συγκατάθεση του τελικού  χρήστη στους όρους παροχής της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας, 

Η αποδοχή  της σχετικής δήλωσης έννοµου συµφέροντος του εντολέα 

του, 

Τα κριτήρια αναζήτησης βάσει των οποίων διενεργήθηκε το αίτηµα. 

7.Οι ανωτέρω πληροφορίες διατίθενται στον φορέα παροχής της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας, κατόπιν αιτήµατος του. 0 φορέας χρήσης της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας δύναται να καταγράφει κατά  την κρίση του και 

επιπλέον πληροφορίες (χωρίς να τηρούνται στην καταγραφή  τα αναλυτικά  

αποτελέσµατα της κλήσης), ώστε να µπορεί  να προκύψει µε σαφήνεια για κάθε 

αίτηµα που πραγµατοποιήθηκε, εφόσον του ζητηθεί, ποιες πραγµατικές και 

συγκεκριµένες ανάγκες εξυπηρετούσε. 
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8. Με κάθε αίτηµα/χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διαβιβάζονται 

αυτόµατα και κατ' ελάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες από  το φορέα χρήσης 

(∆ΣΑ ως διαχειριστής του poιtal.olomeleia .) στον φορέα παροχής (ΟΣ∆∆ΥΩΩ) 
της υπηρεσίας, ο οποίος δύναται να τις τηρεί  σε αρχείο καταγραφής (logfile): 

Ι. Το αναγνωριστικό  του φορέα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, 

Η. Το αναγνωριστικό  της καλούσας εφαρµογής, 

ΗΙ. Τη διεύθυνση ΙΡ του σταθµού  εργασίας του τελικού  χρήστη, 

ίν. Το µοναδικό  αναγνωριστικό  του τελικού  χρήστη στο πληροφοριακό  

σύστηµα του φορέα χρήσ ς, 

ν. Τον δικηγορικό  σύλλογο, τον αριθµό  µητρώου, το όνοµα, το επώνυµο, 

και το πατρώνυµο του τελικού  χρήστη (δικηγόρος) 

Τη συγκατάθεση του τελικού  χρήστη στους όρους παροχής της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

Την αποδοχή  της σχετικής ∆ήλωσης εννόµου συµφέροντος του εντολέα 

του. 

9. Καθώς τα αιτήµατα υποβάλλονται από  τελικούς χρήστες, Θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται η ταυτοποίησή  τους. Για το λόγο αυτό, το αναγνωριστικό  του 

τελικού  χρήστη, πρέπει να αντιστοιχεί  σε µοναδικό  φυσικό  πρόσωπο. Κανένα 

µέρος ωστόσο δεν είναι σε Θέση να εποπτεύσει ή  να εγγυηθεί, την ορθότητα της 

χρήσης της υπηρεσίας από  τους τελικούς χρήστες Συνηγόρους, παρά  µόνο να 

διατηρεί  τις ανωτέρω δοµές και τεχνικές λειτουργ ίες ελάχιστης καταγραφής 

αιτηµάτων ανάκτησης πληροφοριών πορείας ποινικής δικογραφίας, ώστε 

πιθανή  µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ή  αστοχία των συστηµάτων, να µπορεί  κατά  

το µέτρο του εφικτού  να εντοπιστεί, µε συνεκτίµηση όλων των δεδοµένων. 

10. Με ευθύνη του κάθε µέρους διασφαλίζεται η ακεραιότητά  του αρχείου 

καταγραφής και η τήρηση αντιγράφων ασφαλείας για διάστηµα τουλάχιστον 

πέντε ετών. Το αρχείο αυτό  προστατεύεται κατάλληλα, ώστε να µην µπορεί  να 

αλλοιωθεί, από  τους χρήστες της υπηρεσίας και φυλάσσεται σε κεντρικό  σηµείο 

του φορέα χρήσης και όχι στον Η/Υ του τελικού  χρήστη. 

11. Για τα αρχεία καταγραφής, του πιστοποιηµένου τελικού  χρήστη της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας, λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα ασφαλέίας ώστε τα 

αρχεία να προστατεύονται από  σκόπιµη ή  τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή  διαρροή. 
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12. Τα µέρη οφείλουν να ενηµερώσουν άµεσα και όχι πέραν των δύο 

εργασίµων ηµερών σε περίπτωση που γ ίνουν αποδέκτες αιτήµατος από  φυσικό  

πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του Υποκείµενου των δεδοµένων για την 

άσκηση δικαιώµατος των άρθρων 13-15 ΓΚΠ∆ και 33 έως 36 και 54 έως 57 Ν. 

4624/2019 ή  εν πάση περιπτώσει οποιοδήποτε αίτηµα, παράπονο ή  καταγγελία 

αναφορικά  µε την προστασία των δεδοµένων του, σε σχέση µε την 
περιγραφείσα επεξεργασία. 

Το παρόν µνηµόνιο συντάχθηκε σε δεκατέσσερις σελίδες, διαβάστηκε και 

έγινε αποδεκτό  από  τους συµβαλλοµένους, υπογράφτηκε από  αυτούς εις 

τριπλούν και ο καθένας έλαβε από  ένα όµοιο αντίτυπο, ένα δε αντίτυπο Θα 

διατηρηθεί  στην γραµµατεία της ΚΟ∆Ε του ΟΣ∆∆ΥΠΠ. 

ΟιΣυµβαλλόµενοι 
Η ∆ιευθύνουσα την Εισαγγελία 
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