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ΚΟΙΝ: Ως Π.∆. 

ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρων ως προέδρων και µελών των Επιτροπών 

Ενστάσεων των περιοχών των συνηµµένων πινάκων 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 «Κτηµατογράφηση 

για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ∆ιαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 

κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν µετά από τη θέση σε ισχύ 

του Ν. 3127/2003, του Ν. 3481/2006, του Ν. 4164/2013 και του Ν. 4512/2018, που σας 

επισυνάπτουµε, στην υπό κτηµατογράφηση περιοχή, µετά την ανάρτηση των στοιχείων 

της κτηµατογράφησης συγκροτείται µε απόφαση του νοµικού προσώπου δηµοσίου 

δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»  Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία 

εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, τις κατά το άρθρο 6 παρ. 4α του Ν. 2308/1995 

αιτήσεις διόρθωσης και τις κατά το άρθρο 7 του ίδιου νόµου ενστάσεις κατά των 

εγγραφών στα προσωρινά κτηµατολογικά διαγράµµατα και στους προσωρινούς 

κτηµατολογικούς πίνακες.  

Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι τριµελής και έχει ως πρόεδρο έναν από τους 

ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς, µε την σειρά που αυτοί αναγράφονται στο 

κείµενο των προαναφερόµενων διατάξεων, δηλαδή έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη µε 

τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόµενο κατά την κείµενη για τους δικαστικούς 

λειτουργούς νοµοθεσία είτε έναν φύλακα µεταγραφών και υποθηκών µε πενταετή 

τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο σύλλογο, είτε έναν δικηγόρο µε 

πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, 



 
 

είτε έναν συµβολαιογράφο µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από 

τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο. 

Η παραπάνω επιτροπή έχει ως µέλος έναν από τους ακολούθως 

κατονοµαζόµενους νοµικούς, µε την σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείµενο των 

προαναφερόµενων διατάξεων, δηλαδή έναν φύλακα µεταγραφών και υποθηκών µε 

τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν 

δικηγόρο µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό 

σύλλογο, ή έναν συµβολαιογράφο µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο 

από τον οικείο συµβολαιογραφικό σύλλογο. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, ο ορισµός 

των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής πρέπει να πραγµατοποιείται 

µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή σχετικού αιτήµατος από µέρους του 

Ν.Π.∆.∆. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». 

Ενόψει των ανωτέρω ζητούµε να υποδειχθούν, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 

από τη λήψη της παρούσας, δέκα (10)  δικηγόροι µε πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, 

και δέκα (10)  δικηγόροι µε τριετή τουλάχιστον εµπειρία και ισάριθµοι αναπληρωτές 

τους, προκειµένου αυτοί να οριστούν από το Ν.Π.∆.∆. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» ως 

πρόεδροι και ως µέλη αντίστοιχα, Επιτροπών Ενστάσεων, για τις περιοχές του 

συνηµµένου πινάκα, οι οποίες έχουν κηρυχθεί υπό κτηµατογράφηση και στις οποίες 

έχει ολοκληρωθεί η Ανάρτηση των προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και 

των προσωρινών κτηµατολογικών πινάκων. 

Ο αριθµός αυτός µπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του 

προγράµµατος κτηµατογράφησης. 

Οι δικηγόροι θα διορισθούν ως πρόεδροι των Επιτροπών από το Ν.Π.∆.∆. 

«Ελληνικό Κτηµατολόγιο», υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ορισθούν πρωτοδίκες ή 

ειρηνοδίκες ή υποθηκοφύλακες, που προηγούνται κατά σειρά, σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που θα διορισθούν από το Ν.Π.∆.∆. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»  

δικηγόροι, µέλη του συλλόγου σας, ως πρόεδροι και ως µέλη των επιτροπών, θα 

ακολουθηθεί η σειρά κατά την οποία προτείνονται από εσάς. Σε περίπτωση που για τις 

θέσεις των προέδρων ορισθούν πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες ή υποθηκοφύλακες, που 



 
 

προηγούνται κατά σειρά, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, σας ζητούµε να 

µας διευκρινίσετε εάν οι δικηγόροι που θα προταθούν από τον σύλλογό σας ως 

πρόεδροι επιθυµείτε να τοποθετηθούν ως µέλη των επιτροπών µε ανάλογη µείωση των 

υποδειχθέντων από τον σύλλογό σας δικηγόρων ως µελών των παραπάνω επιτροπών.  

Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, η γραµµατειακή υποστήριξη και κάθε 

άλλη σχετική λεπτοµέρεια ορίζονται στη συνηµµένη υπ’ αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση 

του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, όπως ισχύει. 

Η αµοιβή των µελών της Επιτροπής ορίζεται στις συνηµµένες υπ’ αριθ. 

28198/02-06-2016 απόφαση των Υπουργών ΠΕΝ και 29134/21-06-2017 ΚΥΑ των 

Υπουργών ΠΕΝ και Οικονοµικών . 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία που θα 

θεωρούσατε χρήσιµη για τη συγκρότηση των Επιτροπών. 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε την απάντησή σας, γνωστοποιώντας και στοιχεία 

ηλεκτρονικού σας ταχυδροµείου (e-mail), στο Ν.Π.∆.∆. «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», Λ. 

Μεσογείων 308 και Αρκαδίου 2 Τ.Κ. 155 62 Χολαργός, Τηλ.: 210-6505805, 210-

6505607, 210-6505803, Fax: 210-6505945. 

 Με εκτίµηση 

 Η Ασκούσα καθήκοντα  

 Γενικού ∆ιευθυντή 

 

 

 Χριστίνα Κλωνάρη 

Συνηµµένα: 

1. Πίνακες περιοχών κτηµατογράφησης  

2. Άρθρα 6 και 7 του Ν. 2308/1995 

3. Υπ’ αρ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. 

4. Υπ’ αρ. 28198/02-06-2016 (Φ.Ε. Κ. Β. 1592/06-06-2016) απόφαση των Υπουργών 

ΠΕΝ.  

5. Υπ’ αρ. 29134/21-06-2017 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.∆.∆. 311/27-06-2017) ΚΥΑ  των 

Υπουργών ΠΕΝ και Οικονοµικών.  



 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΝHΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΙΓΙΝΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 10 

ΒΑΘΕΟΣ 

ΚΥΨΕΛΗΣ 

ΜΕΣΑΓΡΟΥ 

ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 



 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ : 

 

1. Εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας ΚΤ1-01 
κ. Μιχαήλ Σαλαχώρη  
∆ελβίνου 3, 156 69 Παπάγου  
Τηλ.: 210 6513225 
Fax: 210 6545280  
e-mail: info@gaia-iapetos.gr, geoset@otenet.gr,gps-pc@dmes.gr, 
infokt101@gmail.com 
 

2. Αντίκλητο της Κοινοπραξίας ΚΤ1-01 
κ.  Ιωάννη Μαλταµπέ 
3η Σεπτεµβρίου 39, 10433 Αθήνα 
Τηλ.: 2105231394, 2105231396 
Fax: 2105238769 
e-mail: maltabeslaw@gmail.com 
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