
Άρθρο 21 

Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων - 

Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018 

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 36 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) 

αντικαθίστανται ως εξής: 

 

Άρθρο 36 Αιτήσεις αναθεώρησης κατά πράξεων προϊσταμένων 

κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων 

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα συστήνονται τριμελείς Επιτροπές 

Επίλυσης Αμφισβητήσεων. Οι Επιτροπές συγκροτούνται στην αρχή 

κάθε δεύτερου έτους, για θητεία δύο (2) ετών που μπορεί να 

ανανεώνεται και αποτελούνται από: α) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα 

του κλάδου νομικών ή έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον 

Φορέα, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) υπάλληλο 

του Φορέα του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με ειδικότητα Αγρονόμων - Τοπογράφων 

Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του και γ) έναν (1) δικηγόρο με 

τουλάχιστον δεκαετή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και 

αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου, με τον 

αναπληρωτή του. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος 

Κατηγορίας Π.Ε. του Φορέα. 

 2. Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών της παρ. 1 ανήκει η εξέταση 

αιτήσεων αναθεώρησης που μπορούν να ασκούνται από οποιονδήποτε 

έχει έννομο συμφέρον κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου 

κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού 

γραφείου του Φορέα, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 

16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Η αίτηση αναθεώρησης 

ασκείται, ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 1, μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερών από την επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή 

την με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλήρη γνώση αυτής, ή την άπρακτη 

παρέλευση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω άρθρα προθεσμιών 

προς έκδοση απόφασης. Η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό 



φύλλο του ακινήτου. Η άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή συνιστά σιωπηρή 

απόρριψη αυτής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα 

(30) ημερών δεν επιτρέπεται η έκδοση απόφασης. 

 3. Η, κατά την παρ. 2, δυνατότητα άσκησης της αίτησης 

αναθεώρησης δεν αποκλείει την απευθείας άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18 και 19 του ν. 

2664/1998 και στο άρθρο 791 ΚΠολΔ κατά των, ρητών ή σιωπηρών, 

αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή 

υποκαταστήματος κτηματολογικού γραφείου. Σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναθεώρησης, τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα στρέφονται 

κατά της, ρητής ή σιωπηρής, απόφασης της Επιτροπής. 

 4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζονται η ειδικότερη 

διαδικασία, ο τρόπος καταχώρισης των αιτήσεων αναθεώρησης και 

δημοσιότητας των αποφάσεων των Επιτροπών της παρ. 1, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για τη λειτουργία τους. Στα μέλη των 

Επιτροπών καταβάλλεται αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι ειδικότερες 

προϋποθέσεις καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με 

τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).» 

 


