
On line Σεμινάριο για την Κτηματολογική Διαμεσολάβηση
για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, τοπογράφους, υποθηκοφύλακες και

προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, οικονομολόγους, λογιστές και διαπιστευμένους
ή/και καταρτισμένους διαμεσολαβητές

24-26.02.2023

Το  Ινστιτούτο  Κατάρτισης  Διαμεσολαβητών  Τρίπολης-ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.*  «ΛΥΣΗ»  διοργανώνει
εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση για την επίλυση κτηματολογικών
διαφορών (Κτηματολογική Διαμεσολάβηση) συνολικής διάρκειας 20 ωρών (on line διεξαγωγή
μέσω πλατφόρμας zoom), για την εγγραφή των διαμεσολαβητών στο Μητρώο Κτηματολογικών
Διαμεσολαβητών της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), ήτοι στο ειδικό
μητρώο των Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών.

Οι   θεματικές ενότητες   στις οποίες θα εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα  
είναι οι εξής:

1. Εισαγωγή στην κτηματολογική διαμεσολάβηση, σύνδεση της διαμεσολάβησης σε αστι-
κές και εμπορικές διαφορές, κατά το ν.4640/2019, με την κτηματολογική διαμεσολάβη-
ση.

2. Εμπράγματο δίκαιο και δίκαιο κτηματολογίου - Κτηματογράφηση.
3. Βασικά ζητήματα κτηματολογικού δικαίου και ανάλυση του σχετικού νομοθετικού πλαι-

σίου (ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998).
4. Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»- e-Κτηματο-

λόγιο: Οδηγός ηλεκτρονικών εφαρμογών Κτηματολογίου για πολίτες, δικηγόρους, συμ-
βολαιογράφους και μηχανικούς.

5. Διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών κατά το άρθρο 6 § 2 του ν. 2664/1998
μέσω αγωγής.

6. Διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές: Διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγ-
γραφών κατά το άρθρο 6 § 2 του ν. 2664/1998 μέσω διαμεσολάβησης – Δικονομικά Ζη-
τήματα- Κτηματολογική ΥΑΣΔ.

7. Βασικές τεχνικές διαμεσολάβησης προσαρμοσμένες στις κτηματολογικές διαφορές και
στο εμπράγματο δίκαιο.

8. Το πρακτικό διαμεσολάβησης στις κτηματολογικές διαφορές.
9. O ρόλος του μηχανικού στην επίλυση κτηματολογικών διαφορών.
10. Οι Γεωμετρικές Μεταβολές και η Πραγματογνωμοσύνη στην Κτηματολογική Διαμεσο-

λάβηση.
11. ΚΥΑ τ. Β΄ 6444/31.12.2021 Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών δια-

μεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 
275).



12.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρασκευή 24.02.2023 15:00 – 21:00
Σάββατο 25.02.2023 09.30 – 16.30
Κυριακή 26.02.2023 09.30 – 16.30

Σημειώ� νεται  ό� τι  τό  πρόκει�μενό  πρό�γραμμα  εκπαι�δευσης  και  εξειδι�κευσης  στην
κτηματόλόγικη�  διαμεσόλα� βηση ει�ναι ειδικα�  πρόσαρμόσμε�νό στις απαιτη� σεις τόυ α� ρθρόυ 6
§  2  περ.  δ  τόυ ν.2664/1998,  ό� πώς  τρόπόπόιη� θηκε  και  ισχυ� ει  μετα�  την  ψη� φιση  τόυ  ν.
4821/2021  και  πληρόι�  τις  πρόυ' πόθε�σεις  της  ΚΥΑ  70058όικ/2021.  Συ� μφώνα  με  τό
νόμόθετικό�  πλαι�σιό,  η  ε�ναρξη  της  υπόχρε�ώσης  πρόσφυγη� ς  σε  αρχικη�  συνεδρι�α
διαμεσόλα� βησης της περ. δ) της παρ. 2 τόυ α� ρθρόυ 6 τόυ ν. 2664/1998 (Α’ 75) όρι�στηκε η
1η Απριλι�όυ 2022.

Σε  ποιους  απευθύνεται  το  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  κτηματολογικής
διαμεσολάβησης:
Τό  σεμινα� ριό  απευθυ� νεται  ιδι�ώς  σε  διαπιστευμένους  ή/και  καταρτισμένους
διαμεσολαβητές  πόυ  θε�λόυν  να  απόκτη� σόυν  γνώ� σεις  στη  διαμεσόλα� βηση  για  την
επι�λυση  κτηματόλόγικώ� ν  διαφόρώ� ν  και  να  εγγραφόυ� ν  στό  ειδικό�  μητρώ� ό
Κτηματόλόγικώ� ν  Διαμεσόλαβητώ� ν,  αλλα�  και  σε  δικηγόρους,  συμβολαιογράφους,
μηχανικούς,  τοπογράφους,  υποθηκοφύλακες και  προϊσταμένους κτηματολογικών
γραφείων πόυ θε�λόυν να επιμόρφώθόυ� ν/εξειδικευθόυ� ν στό συγκεκριμε�νό αντικει�μενό. Τό
πρό�γραμμα παρε�χει τη διαρκη�  κατα� ρτιση και επιμό� ρφώση πόυ απαιτει�ται από�  τό νό� μό στό
πλαι�σιό της ανα�  τριετι�ας υπόχρεώτικη� ς μετεκπαι�δευση� ς τών διαμεσόλαβητώ� ν.

Οι εκπαιδευό� μενόι θα λα� βόυν ηλεκτρόνικα�  πλόυ� σιό εκπαιδευτικό�  υλικό�  και επιστημόνικε�ς
εισηγη� σεις καθώ� ς και δημόσιευμε�νες σχετικε�ς επιστημόνικε�ς εργασι�ες τών εξειδικευμε�νών
επιστημό� νών  -  εισηγητώ� ν  τόυ  πρόγρα� μματός  καθώ� ς  και  σε  συγκεντρώμε�νη  σχετικη�
νόμόθεσι�α και υπόδει�γματα.

Η  εκπαι�δευση  θα  υλόπόιηθει�  διαδικτυακα�  (online)  με�σώ  της  πλατφό� ρμας  zoom  και
συ� μφώνα με τις  διαδραστικε�ς τεχνικε�ς διδασκαλι�ας της διαμεσόλα� βησης, με παρόυσια� σεις
κτηματόλόγικώ� ν  διαφόρώ� ν  από�  εξειδικευμε�νόυς  και  ε�μπειρόυς  νομικούς  και
εκπαιδευτές από�  τόυς: 

1.  Βασιλική  Παπαδημητρίου,  Δικηγό� ρό  Αθηνώ� ν,  LLM,  Συντόνι�στρια  και  Εκπαιδευ� τρια
Διαμεσόλαβητώ� ν  τόυ  Ινστιτόυ� τόυ  Κατα� ρτισης  Διαμεσόλαβητώ� ν  Τρι�πόλης-ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.
«ΛΥΣΗ», Διαμεσόλαβη� τρια ΕΒΕΑ, Διαιτητη� ς ΕΒΕΑ.

2. Δρ Άννα Εμ. Πλεύρη, Επι�κόυρη Καθηγη� τρια Νόμικη� ς Σχόλη� ς Πανεπιστημι�όυ Λευκώσι�ας,
Δ.Ν. Α.Π.Θ., Δικηγό� ρό, Διαιτητη� , Διαμεσόλαβη� τρια, ΜCIArb, ICC Hellas.

3.  Εμμανουήλ  Ταμιωλάκη,  Διδα� κτώρ  Αστικόυ�  Δικαι�όυ  Α.Π.Θ.,  Συμβόλαιόγρα� φό
Ηρακλει�όυ.

4.  Χρήστο  Ζαβρακλή,  Δικηγό� ρό,  ΜΔΕ  “Κτηματολόγιο:  Νομικές,  Τεχνικές  και
Περιβαλλοντικές  Διαστάσεις”,   Υπ.  Διδα� κτώρα  στό  Τμη� μα  Διπλώματόυ� χών  Αγρόνό� μών
Τόπόγρα� φών Μηχανικώ� ν της Πόλυτεχνικη� ς Σχόλη� ς ΑΠΘ, Νόμικό� ς Συ� μβόυλός τόυ Συλλό�γόυ
Διπλώματόυ� χών Αγρόνό� μών Τόπόγρα� φών Μηχανικώ� ν Βόρει�όυ Ελλα� δός (ΣΔΑΤΜΒΕ).

5.  Γραμματή Μπακλατσή,  Διπλώματόυ� χό  Αγρόνό� μό  Τόπόγρα� φό  Μηχανικό�  Α.Π.Θ – Msc



Χώρόταξι�ας, Πόλεόδόμι�ας & Περιφερειακη� ς Ανα� πτυξης Πανεπιστημι�όυ Θεσσαλι�ας.

6. Ιωάννα Λαγουμίδου, Δικηγό� ρό Αθηνώ� ν, Διαπιστευμε�νη Διαμεσόλαβη� τρια, Διαιτητη� , 
Μεταπτυχιακό�  Δι�πλώμα Διεθνόυ� ς Πανεπιστημι�όυ Ελλα� δός.

Κόστος εκπαίδευσης: 350,00€

Σημειώνεται  ότι  για  την  έγκυρη  Συμμετοχή  σας  στον  Ανωτέρω  Κύκλο  Σεμιναρίων  του
«Ινστιτούτου Κατάρτισης  Διαμεσολαβητών  Τρίπολης»  -  ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.  «ΛΥΣΗ»,  αντίγραφο  της
αίτησης συμμετοχής,  μετά του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συμμετοχής (350,00€)
στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ινστιτούτου στην Τράπεζα Πειραιώς (GR23 0172 5030 0055
0308 7761 975) θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
συντονίστριας  και  εκπαιδεύτριας  του  ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ,  κας  Βασιλικής  Παπαδημητρίου
(papvas25@gmail.com) το αργότερο έως τη Δευτέρα 20.02.2023.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για πληρόφόρι�ες σχετικα�  με τό εκπαιδευτικό�  πρό�γραμμα παρακαλόυ� με 
επικόινώνη� στε με τη συντόνι�στρια και εκπαιδευ� τρια τόυ ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ κα Βασιλικη�  
Παπαδημητρι�όυ:
T: 6980428204 (10 πμ.-6 μμ.), E: papvas25@gmail.com

ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ.* Τό Ινστιτόυ� τό Κατα� ρτισης Διαμεσόλαβητώ� ν Τρι�πόλης «ΛΥΣΗ» ει�ναι αστικη�  μη 
κερδόσκόπικη�  εταιρει�α, ιδρυτε�ς της όπόι�ας ει�ναι τό Επιμελητη� ριό Αρκαδι�ας και ό 
Δικηγόρικό� ς Συ� λλόγός Τρι�πόλης.


