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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στην Αθήνα σήμερα …. 2020 μεταξύ αφενός  

 

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που εδρεύει στην 

Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 288, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

Πρόεδρο, Καθηγητή κ. ………………………. το οποίο εφεξής και χάριν 

συντομίας θα αποκαλείται « Ο Φορέας»  

 

και αφετέρου  της «Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδος», ως συντονιστικού οργάνου των Δικηγορικών 

Συλλόγων και Ανωτάτου αντιπροσωπευτικού Οργάνου των Δικηγόρων 

της χώρας, με έδρα στην Αθήνα, οδός Μαυρομιχάλη 4Α, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ.  

Δημήτριο Κ. Βερβεσό, Δικηγόρο Αθηνών και των Προέδρων των 

Δικηγορικών  Συλλόγων της Χώρας: Αγρινίου κ. Δημήτριο Νικάκη, 

Αιγίου κ. Γεώργιο Μπέσκο, Αλεξανδρούπολης κ. Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου, 

Αμαλιάδας κ. Αθανάσιο Θεοδόση, Άμφισσας κ. Σταυρούλα Πήττα, Άρτας 

κ. Μιχαήλ Νικολάου, Βέροιας κ. Φώτιο Καραβασίλη, Βόλου κ. Χρήστο 

Στρατηγόπουλο,  Γιαννιτσών κ. Χρήστο Τανάσκο, Γρεβενών κ. Χρήστο 

Παπαϊωάννου, Γυθείου κ. Ανθούλα Μπαλιτσάρη, Δράμας κ. Αναστάσιο 

Πούλιο, Εδέσσης κ. Λεμονιά Γαϊσίδου, Ευρυτανίας κ. Αθανάσιο Γαλανό, 

Ζακύνθου κ. Ιωάννη-Διονύσιο Γιατρά, Ηλείας κ . Δημήτριο 

Δημητρουλόπουλο, Ηρακλείου κ. Άρη Ροζάκη, Θεσπρωτίας κ. Νικόλαο 

Μπέζα, Θεσσαλονίκης κ. Ευστάθιο Κουτσοχήνα, Θηβών κ. Σωτηρία 

Μανάρα-Μαυράκη, Ιωαννίνων κ. Μαρία Νάκα, Καβάλας κ. Γεώργιο 

Γραμμένο, Καλαβρύτων κ. Ανδρέα Οικονόμου, Καλαμάτας κ. Περικλή 

Ξηρογιάννη, Καρδίτσας κ. Γεώργιο Ανυφαντή, Καστοριάς κ. Γεώργιο 

Μπαλιάκα, Κατερίνης κ. Ασημίνα Στρίμπα, Κερκύρας κ. Γεώργιο 

Καλούδη, Κεφαλληνίας κ. Σάββα Σαββαόγλου, Κιλκίς κ. Ευρώπη 

Αρτόγλου, Κοζάνης κ. Χρήστο Δημητρόπουλο, Κορίνθου κ. Παναγιώτα 

Επιβατηνού, Κυπαρισσίας κ. Αθανάσιο Πετρόπουλο, Κω κ. Εμμανουήλ 

Χατζηάμαλλο, Λαμίας κ. Αθανάσιο Μακρυγιάννη, Λαρίσης κ. Νικολέττα 

Μπασδέκη, Λασιθίου κ. Γεώργιο Παραουλάκη, Λεβαδείας κ. Βασίλειο 
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Δαλαμάγκα, Λευκάδας κ. Γεράσιμο Γατζία, Μεσολογγίου κ. Χρήστο 

Παϊσιο, Μυτιλήνης κ. Δημήτριο Βασιλούδη, Νάξου κ. Μαρία Μάρκου, 

Ναυπλίου κ. Δημήτριο Ορφανό, Ξάνθης κ. Κωνσταντίνο Μαλάκη, 

Ορεστιάδας κ. Άννα Μεμετζή, Πατρών κ. Αθανάσιο Ζούπα, Πειραιώς κ. 

Γεώργιο Σταματογιάννη, Πρεβέζης κ. Γεώργιο Θωμά, Ρεθύμνης κ. 

Ευάγγελο Μουνδριανάκη, Ροδόπης κ. Ιωάννα Χτζηαντωνίου, Ρόδου κ. 

Βασίλειο Περίδη, Σάμου κ. Γεώργιο Κολλάρο, Σερρών κ. Παναγιώτη 

Καρίπογλου, Σπάρτης κ. Παναγιώτη Κομνηνό, Σύρου κ. Κωνσταντίνο 

Φιφλή, Τρικάλων κ. Νικόλαο Γουγουλάκη, Τριπόλεως κ. Ιωάννη 

Αγγελάκο, Φλωρίνης κ. Βασίλειο Καραντζίδη, Χαλκίδας κ. Δημήτριο 

Γκίκα, Χαλκιδικής κ. Παντελή Ζήση, Χανίων κ. Ιωάννη Δασκαλάκη, Χίου 

κ. Ανθίππη Ζαννάρα, όπως για τις ανάγκες του παρόντος συνυπογράφουν,  

η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ολομέλεια», 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

                                        ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο- νόμος 2664/1998,όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα (Α΄ 275), καθώς και ο νόμος 

4512/2018 (Α΄5) για την σύσταση και λειτουργία του Φορέα και των 

Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων αρμοδιότητάς 

του- περιέχει διατάξεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τα 

Κτηματολογικά Γραφεία, με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών 

για την εξ αποστάσεως υποβολή αιτημάτων καταχώρισης εγγραπτέων 

πράξεων στις υπηρεσίες αυτές και την έκδοση πιστοποιητικών, με τρόπο 

ώστε να ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός, η επιτάχυνση, η διαφάνεια και η 

απλοποίηση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου και να 

αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

 

Με στόχο τη λειτουργία και υποστήριξη των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που θα παρέχονται από το «Φορέα»  προς τους επαγγελματίες 

Δικηγόρους, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας,  για τις 

συναλλαγές τους με τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα 

που συστήνονται και λειτουργούν κατά το νόμο 4512/2018, αρμοδιότητας 

του «Φορέα» (στο εξής: «Περιφερειακές Υπηρεσίες»), με το παρόν οι 

συμβαλλόμενοι προβαίνουν στον καθορισμό της συνεργασίας τους προς 

τον σκοπό αυτό. 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ειδικότερα ορίζεται ότι για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που θα 

παρέχεται προς επαγγελματίες Δικηγόρους από το «Φορέα»,  η 

«Ολομέλεια»  , θα αποτελεί τον «Διαχειριστή» για την πιστοποίηση των 

μελών των Δικηγορικών Συλλόγων  ως χρήστες, που διαθέτουν  

αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης 

ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία, 

εκδιδόμενο από Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Π.Υ.Π), 

εγγεγραμμένο στον κατάλογο Εμπίστευσης Εγκεκριμένων Παρόχων 

Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης-TLS-που τηρεί η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  (Ε.Ε.Τ.Τ). 

Ήδη με το παρόν οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν στην υλοποίηση των 

διαδικασιών οργάνωσης της εξ αποστάσεως υποβολής αιτημάτων 

καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στις «Περιφερειακές Υπηρεσίες»,  εκ 

μέρους όλων των Δικηγόρων μελών των Δικηγορικών Συλλόγων της 

Χώρας, καθώς και γενικότερα της πρόσβασης των Δικηγόρων στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται  σύμφωνα με τους ακόλουθους 

όρους και συμφωνίες: 

 

1.Οι Δικηγόροι όλης των χώρας θα κάνουν χρήση των κωδικών, που 

χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους σε όλες τις υπηρεσίες, που τους 

παρέχονται μέσω της εφαρμογής της «Ολομέλειας» (portalolomelia), 

μέσω της οποίας και θα πιστοποιούνται ως χρήστες για την πρόσβασή τους 

στις «Περιφερειακές Υπηρεσίες», που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία. 

Σταδιακά δε, θα έχουν πρόσβαση και σε κάθε άλλη «Περιφερειακή 

Υπηρεσία» , που τίθεται σε λειτουργία, από την καθοριζόμενη κατά το 

νόμο 4512/2018 ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της.  Ο «Φορέας»  

υποχρεούται να ενημερώνει την «Ολομέλεια» για τις ημερομηνίες έναρξης 

λειτουργίας νέων «Περιφερειακών Υπηρεσιών», ώστε η τελευταία να 

ενημερώνει αντίστοιχα τους Δικηγόρους. 

 

2. Οι Δικηγόροι ως χρήστες του μητρώου, θα έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις που 

διατίθενται σταδιακά από το «Φορέα» , όπως:  

α. Την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς τις «Περιφερειακές 

Υπηρεσίες» του «Φορέα» για την καταχώριση στα τηρούμενα 

κτηματολογικά βιβλία, των εγγραπτέων πράξεων που κατά την κείμενη 

νομοθεσία συντάσσουν, αλλά και των αιτήσεων για την  καταχώριση 

εγγραπτέων πράξεων που διακινούν λόγω επαγγελματικής  ιδιότητας 

(ενδεικτικά, αιτήσεις για εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης, τροπής 

προσημείωσης σε υποθήκη, υποθήκης από το νόμο με απλή δήλωση (αρ. 

1262 ΑΚ), αγωγών, σημείωσης δικαστικών αποφάσεων), καθώς και των 

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των εγγραπτέων αγωγών. Τα 

προς καταχώριση επίσημα αντίγραφα των δικογράφων, δικαστικών 



 

4 

 

αποφάσεων και λοιπών εγγράφων θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική 

μορφή. Το πιστοποιητικό καταχώρισης της πράξης θα αναρτάται σε 

ψηφιακή μορφή στο σύστημα.   

β. Την απομακρυσμένη πρόσβαση για έρευνα στα κτηματολογικά 

στοιχεία των «Περιφερειακών Υπηρεσιών».  

γ.      Την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εξωδικαστική 

διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου 2664/1998. 

 

3. Οι παραπάνω ηλεκτρονικές συναλλαγές θα  διενεργούνται  κατά το 

ωράριο λειτουργίας των «Περιφερειακών Υπηρεσιών», όπως αυτό 

ορίζεται με  απόφαση του Φορέα, το δε σύστημα θα είναι ενημερωμένο με 

όπως ημέρες και ώρες λειτουργίας των ίδιων Υπηρεσιών. Με απόφαση του 

«Φορέα» ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. 

 

4 Η διαδικασία και τα στάδια απομακρυσμένης πρόσβασης των 

Δικηγόρων σε κάθε υπηρεσία που θα παρέχεται, θα προδιαγράφεται και 

θα περιγράφεται αναλυτικά.  

 

5. Με την έναρξη λειτουργίας κάθε  ηλεκτρονικής υπηρεσίας η 

«Ολομέλεια»  αναλαμβάνει τη διαχείριση και υποστήριξη των χρηστών 

όπως διαδικτυακής εφαρμογής, ήτοι: 

α. Να πιστοποιεί όπως χρήστες, σύμφωνα με τα στοιχεία των 

μητρώων των Δικηγορικών Συλλόγων και όπως μεταβολές όπως, με όπως 

προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων. 

Β. Να ενημερώνει όπως εγγεγραμμένους στα μητρώα των 

Δικηγορικών Συλλόγων για την απαιτούμενη διαδικασία πιστοποίησής 

όπως σχετικά με την πρόσβαση όπως ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

«Φορέα» και τυχόν μεταβολές όπως. 

Γ. Να συντάσσει και να επικαιροποιεί κείμενο με την 

προπεριγραφόμενη διαδικασία πιστοποίησης που θα αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα όπως. 

Δ. Να ενημερώνει τον «Φορέα»  για τυχόν τεχνικές δυσκολίες που 

έχει στην διαχείριση του συστήματος και να συνεργάζεται με αυτόν για 

την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

Ε. Να υποστηρίζει τα ερωτήματα των χρηστών, ήτοι να διαθέτει 

κέντρο υποδοχής και απάντησης – επίλυσης των ερωτημάτων των 

χρηστών, παρέχοντας όπως κατάλληλους πόρους, τόσο σε ανθρώπινο 

δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή για την διαχείριση και 

υποστήριξή όπως.  

 

6.Με την έναρξη ισχύος όπως λειτουργίας ο «Φορέας» δεσμεύεται να 

διεκπεραιώσει όπως όπως απαραίτητες ενέργειες, που αφορούν την 
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απρόσκοπτη λειτουργία  των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 

όπως συναλλαγές των Δικηγόρων με όπως «Περιφερειακές Υπηρεσίες» 

κατά τα προαναφερόμενα. 

Ειδικότερα υποχρεούται να μεριμνήσει: 

α. Για την εγκατάσταση και λειτουργία όπως ηλεκτρονικής 

εφαρμογής. 

Β.  Για την εκπαίδευση του κέντρου υποστήριξης των χρηστών όπως 

Ολομέλειας, και την  ενημέρωση των χρηστών  μέσω  παροχής 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και συμμετοχής σε ημερίδες σε 

διάφορα σημεία στη χώρα..  

γ. Για τη λειτουργία κέντρου υποδοχής και απάντησης-επίλυσης 

όσων ερωτημάτων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και διαβιβάζονται 

από την «Ολομέλεια».  Το πλάνο επικοινωνίας θα συμφωνηθεί από τα 

συμβαλλόμενα μέρη σε συνεννόηση μεταξύ όπως και με κοινή αποδοχή.  

 

7.Με  το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας, αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν αμοιβαία την 

υποχρέωση να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία 

των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων όπως για τον παραπάνω 

σκοπό. Επιπλέον, δηλώνουν κι αποδέχονται τη δέσμευσή όπως για την 

μεταξύ όπως αμοιβαία ενημέρωση, όταν προκύπτουν τυχόν τεχνικά 

προβλήματα ή άλλα συμβάντα, που επηρεάζουν την λειτουργία των 

ανωτέρω συστημάτων όπως και την ανάληψη κάθε αναγκαίας 

πρωτοβουλίας για την έγκαιρη αποκατάστασή όπως κατά λόγο 

αρμοδιότητας. 

Το παρόν θα τροποποιείται εγγράφως με κοινή απόφαση των 

συμβαλλόμενων μερών για την  επέκταση όπως συνεργασίας όπως σε 

θέματα που θα προβλεφθούν μελλοντικά, ύστερα από  συνεννόησή όπως, 

αφού προηγηθούν οι  σχετικές εγκρίσεις των αρμόδιων οργάνων όπως 

εκάστου κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.  

Το παρόν συντάχθηκε εις διπλούν και υπογράφεται όπως 

παρακάτω: 

 

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

         Για την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτρης Κ. Βερβεσός 
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Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων  

  

Αγρινίου Δημήτριος Νικάκης 

  

Αιγίου Γεώργιος Μπέσκος  

 

Αλεξανδρούπολης Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου 

  

Αμαλιάδας Αθανάσιος Θεοδόσης 

  

Άμφισσας Σταυρούλα Πήττα 

  

Άρτας Μιχαήλ Νικολάου 

  

Βέροιας Φώτιος Καραβασίλης 

  

Βόλου Χρήστος Στρατηγόπουλος 

   

Γιαννιτσών Χρήστος Τανάσκος 

  

Γρεβενών Χρήστος Παπαϊωάννου 

  

Γυθείου Ανθούλα Μπαλιτσάρη 

  

Δράμας Αναστάσιος Πούλιος 

  

Εδέσσης Λεμονιά Γαϊσίδου 

  

Ευρυτανίας Αθανάσιος Γαλανός 

  

Ζακύνθου Ιωάννης-Διονύσιος Γιατράς 

  

Ηλείας Δημήτριος Δημητρουλόπουλος 

  

Ηρακλείου Άρης Ροζάκης 

  

Θεσπρωτίας Νικόλαος Μπέζας 

  

Θεσσαλονίκης Ευστάθιος Κουτσοχήνας 

  

Θηβών Σωτηρία Μανάρα-Μαυράκη 

  

Ιωαννίνων Μαρία Νάκα  
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Καβάλας Γεώργιος Γραμμένος  

 

Καλαβρύτων Ανδρέας Οικονόμου  

 

Καλαμάτας Περικλής Ξηρογιάννης 

  

Καρδίτσας Γεώργιος Ανυφαντής 

  

Καστοριάς Γεώργιος Μπαλιάκας 

  

Κατερίνης Ασημίνα Στρίμπα 

  

Κερκύρας Γεώργιος Καλούδης 

  

Κεφαλληνίας Σάββας Σαββαόγλου 

  

Κιλκίς Ευρώπη Αρτόγλου 

  

Κοζάνης Χρήστος Δημητρόπουλος 

  

Κυπαρισσίας Αθανάσιος Πετρόπουλος 

  

Κω Εμμανουήλ Χατζηάμαλλος 

  

Λαμίας Αθανάσιος Μακρυγιάννης 

  

Λαρίσης Νικολέττα Μπασδέκη 

  

Λασιθίου Γεώργιος Παραουλάκης 

  

Λεβαδείας Βασίλειος Δαλαμάγκας 

  

Λευκάδας Γεράσιμος Γατζίας 

  

Μεσολογγίου Χρήστος Παϊσιος 

  

Μυτιλήνης Δημήτριος Βασιλούδης 

  

Νάξου Μαρία Μάρκου 

  

Ναυπλίου Δημήτριος Ορφανός 
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Ξάνθης Κωνσταντίνος Μαλάκης 

  

Ορεστιάδας Άννα Μεμετζή 

  

Πατρών Αθανάσιος Ζούπας 

  

Πειραιώς Γεώργιος Σταματογιάννης 

  

Πρεβέζης Γεώργιος Θωμάς 

  

Ρεθύμνης Ευάγγελος Μουνδριανάκης 

  

Ροδόπης Ιωάννα Χτζηαντωνίου 

  

Ρόδου Βασίλειος Περίδης 

  

Σάμου Γεώργιος Κολλάρος 

  

Σερρών Παναγιώτης Καρίπογλου 

  

Σπάρτης Παναγιώτης Κομνηνός 

  

Σύρου Κωνσταντίνος Φιφλής 

  

Τρικάλων Νικόλαος Γουγουλάκης 

  

Τριπόλεως Ιωάννης Αγγελάκος 

  

Φλωρίνης Βασίλειος Καραντζίδης 

  

Χαλκίδας Δημήτριος Γκίκας 

  

Χαλκιδικής Παντελής Ζήσης 

  

Χανίων Ιωάννης Δασκαλάκης 

  

Χίου Ανθίππη Ζαννάρα 

 

 

 

 

 

 


