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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αναρτητέο στο ∆ιαδίκτυο 

                                                                                                           Α∆Α: 90ΖΤ46ΜΨΦΖ-ΥΙ∆ 
Χολαργός, 18/01/2023 

Α.Π.: 2302554 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο Πρό ε δ ρ ο ς  τ ο υ  Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 
επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (Φορέας), ασκών χρέη Γενικού ∆ιευθυντή 
(άρθρο 5 παρ. 6 ν. 4512/2018), έχοντας υπόψη: 

 

1.Το ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (Α΄208) και ειδικότερα το άρθρο 36 παρ. 2    
περ. στ΄,  όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4745/2020 (Α΄214) και ακολούθως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4912/2022 (Α΄ 59). 

2. Το ν. 4512/2018 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων 
του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και 
ειδικότερα του Μέρους Α΄ «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». 

3. Την από  30.12.2022 υπογραφείσα «Προγραµµατική Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών 
(άρθρου 36 ν. 4194/2013) νοµικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων & νοµικής υποστήριξης 
συναλλασσοµένων σε Κτηµατολογικά Γραφεία (µεταβατικά/έµµισθα Υποθηκοφυλακεία ν. 
2664/1998, Κτηµατολογικά Γραφεία & Υποκαταστήµατα αρµοδιότητας του Φορέα 
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» ν. 4512/2018)»  µεταξύ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο 
και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο της 
από 08.09.2021 υπογραφείσας Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των ίδιων 
συµβαλλοµένων και των  οικείων  Τροποποιητικών  Συµβάσεων, µε ηµεροµηνία 
25.08.2022 και 12.09.2022 και ειδικότερα την παράγραφο 4 του Άρθρου 3 «Τήρηση 
Μητρώου Νοµικών Εισηγητών –Προϋποθέσεις Εγγραφής». 

 

Αποφασίζει 

1. Ο απαιτούµενος αριθµός Εισηγητών για τη συµπλήρωση του Μητρώου Νοµικών 
Εισηγητών  σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. (3)  Προγραµµατική Σύµβαση, ορίζεται σε πέντε  
(5) ∆ικηγόρους. Το Μητρώο περιλαµβάνει και κατάλογο ισάριθµων επιλαχόντων. 

2. Όσες/οι ∆ικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά, επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την 
εγγραφή τους στο Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση 
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σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, που υποβάλλεται σαρωµένη και 
υπογεγραµµένη ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση με ονοµασία: programpeir@ktimatologio.gr από την Παρασκευή 3 
Φεβρουαρίου 2023   (ώρα έναρξης 8.00 πµ.) έως και την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 
(ώρα λήξης 15.00 µµ).  

3.  Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών, 
οι υποψήφιοι ∆ικηγόροι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α.  Να είναι µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.  

β.  Να έχουν εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών από την εγγραφή στον ∆ικηγορικό 
Σύλλογο. 

γ.   Να µην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. 

δ.   Να µην τελούν σε αναστολή. 

ε.  Να συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά  
για τα µέλη του ∆ικηγόρους που παρακολούθησαν τα  εκπαιδευτικά σεµινάρια 
µε αντικείµενο τη νοµοθεσία περί Εθνικού Κτηµατολογίου (ν. 2308/1995, 
2664/1998), τη λειτουργία των υπηρεσιών των Κτηµατολογικών Γραφείων  
και το περιεχόµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

 
4.  Η επιλογή των προς εγγραφή στο Μητρώο Εισηγητών θα διενεργηθεί από 
Τριµελή   Επιτροπή, που συστήνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Φορέα και στην οποία συµµετέχουν δύο (2) µέλη του Φορέα και ένα (1) µέλος του 
∆ικηγορικού Συλλόγου, µε δηµόσια κλήρωση, µε την παρουσία των ενδιαφεροµένων, 
στην έδρα του Φορέα, για τον καθορισµό της σειράς και του αύξοντα αριθµού για να 
εγγραφούν στο Μητρώο, µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού του, οι υποψήφιοι που 
υπέβαλαν τη σχετική αίτηση εγγραφής. Μεταξύ των µη κληρωθέντων θα διενεργηθεί 
αµέσως µετά νέα κλήρωση, για να καθοριστεί η σειρά εγγραφής των επιλαχόντων 
στον οικείο κατάλογο. Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση των κληρώσεων, 
συντάσσει σχετικό Πρακτικό. Το Πρακτικό αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα. 
Για τη διενέργεια της κλήρωσης, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί 
στον ιστότοπο του Φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο και του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Πειραιά.   
 

  5. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το αντικείµενο του έργου των Εισηγητών 
περιλαµβάνουν: 

α. Τη νοµική επεξεργασία των προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων που 
υποβάλλονται στις υπηρεσίες των Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων 
και τη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων µε το αποτέλεσµα του νοµικού ελέγχου, που 
απευθύνονται προς τους οικείους Προϊσταµένους και αυτό αποτυπώνεται από τους 
ίδιους (Εισηγητές) µε σχετική ηλεκτρονική προκαταχώριση στο Φύλλο Ελέγχου του 
Συστήµατος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ).  

β. Την επιτόπια εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων στο χώρο των υπηρεσιών των 
Κτηµατολογικών Γραφείων και Υποκαταστηµάτων επί νοµικής φύσεως θεµάτων του 
Κτηµατολογίου, σε ηµέρες και ώρες που προορίζονται για το σκοπό αυτό σύµφωνα 
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µε τη λειτουργία της υπηρεσίας και τον προγραµµατισµό που θα ανακοινώνεται στο 
∆ικηγόρο. 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο Κτηµατολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων (µε 
έδρα τον Πειραιά), αρµοδιότητας του Φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο. Οι εργασίες 
νοµικού ελέγχου ανατίθενται στους Εισηγητές από τον Φορέα διά του Προϊσταµένου 
της κατά τόπον αρµόδιας υπηρεσίας και διεκπεραιώνονται από τον Εισηγητή εντός 
του χώρου της και του ωραρίου λειτουργίας της. Οι εργασίες νοµικού ελέγχου δύναται 
να παρέχονται αποµακρυσµένα, εάν συντρέχουν οι απαραίτητες τεχνικές 
προϋποθέσεις και όροι ασφάλειας εγκατάστασης των εφαρµογών. Ο 
προγραµµατισµός της επιτόπιας νοµικής υποστήριξης (ηµέρες/ώρες) οργανώνεται 
από το Φορέα και οι σχετικές εργασίες ανατίθενται διά του Προϊσταµένου της κατά 
τόπον αρµόδιας υπηρεσίας. 

6. Οι ∆ικηγόροι που εγγράφονται στο Μητρώο, αποδέχονται την εγγραφή τους σε 
αυτό µε σχετική δήλωση  προς το Φορέα µε την οποία αποδέχονται και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Προγραµµατική Σύµβαση, καθώς και στις 
εκδοθησόµενες αποφάσεις αρµοδίου οργάνου, όπου ειδικότερα προβλέπονται σε 
διατάξεις της  ίδιας Σύµβασης για την εκτέλεσή της 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο, 

καθώς επίσης να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά   
και να αναρτηθεί µε επιµέλεια του ίδιου ∆ικηγορικού Συλλόγου.   

 
 

Ο Πρόεδρος 
Ασκών Χρέη Γενικού ∆ιευθυντή 

 
 

Καθ. ∆ηµήτριος Σταθάκης  

 
 
 

Κοινοποίηση 
∆ικηγορικός   Σύλλογος  Πειραιά     

 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

Γραφείο Προέδρου 

Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή Κτηµατολογίου 

∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  

∆ιεύθυνση Κτηµατολογίου 

Νοµική ∆ιεύθυνση  

∆ιεύθυνση Νοµικού Έργου Λειτουργούντος Κτηµατολογίου 
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