
 

 

Διεθνής Φορέας Κατάρτισης 
Διαμεσολαβητών 

 

A Mediation Place 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 
Ο Διεθνής Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών – «Εν 
Δικαίω» ανακοινώνει  το πρώτο τμήμα μετεκπαίδευσης κτηματολογικών 

διαμεσολαβητών, συνολικής διάρκειας 20 ωρών. 
 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει την κατάρτιση σε θέματα που αφορούν 
ιδίως στη διαδικασία της Κτηματογράφησης (αρχικές και εκπρόθεσμες δηλώσεις, 
ενστάσεις, αιτήσεις διόρθωσης), αλλά και στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 

διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής, δικαστικής και εξώδικης, 
και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο» (ηλεκτρονική καταχώριση εγγραπτέων πράξεων, 
έκδοση πιστοποιητικών, έρευνα κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 

70058οικ/31.12.2021. 

Απευθύνεται τόσο σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που επιθυμούν να 

εγγραφούν στο Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, όσο και σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, 
τοπογράφους μηχανικούς που επιθυμούν να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 
 
Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 350 Ευρώ, 
ενώ προβλέπεται και ειδική τιμή για αυτούς που πραγματοποιήσουν πρώιμη 
εγγραφή (early-bird) έως 06.12.2022 και ώρα 14:00, η οποία ορίζεται στο ποσό 
των 300 Ευρώ. 

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί με σύγχρονη διά ζώσης και εξ αποστάσεως 
παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας 

 
 
Εξειδικευμένοι εισηγητές: 

 Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, Δικηγόρος, Διδάκτορας Νομικής ΑΠΘ με 
αντικείμενο διατριβής: «Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής 
εγγραφής – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998»,  
Επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia) 



 Αντώνης Λαχανόπουλος, Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου 
Κεντρικής Μακεδονίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και 
στο Κτηματολόγιο και πρόσφατη δημοσίευση «Το κτηματολόγιο στην 
Ελλάδα και στη Γερμανία. Σημεία τομής και διάκρισης» εις  Α. 
Λαχανόπουλος etal., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, Σάκκουλας 2021 
 

 
Εκπαιδευτική ομάδα: 

 Θεοχάρης Αγγελίδης, Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, 
Διαπιστευμένος και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών 

 Κλεονίκη Βασιλειάδου, Δικηγόρος,  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
 Δημήτριος Παπακαρμέζης, Δικηγόρος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, 
Διαιτησία και Δίκαιο της Ενέργειας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), Διαπιστευμένος 
Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών 

 
Το πρόγραμμα θα διαρθρωθεί ως εξής: 

 Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022: 14:00 – 19:30, 
 Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022: 09:00 – 19:00, 
 Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022: 10:00 – 15:00  

 
Για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φορέα (info@en-dikaio.gr) τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

α) την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και 

β) το παραστατικό καταβολής των διδάκτρων των 350 ευρώ, ή των 300 ευρώ αν 
καταθέσει έως και την 06.12.2022, στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Φορέα 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. 
ΙΒΑΝ: GR89-0172-2520-0052-5210-7319-325 
Αιτιολογία: Κτηματολογική Διαμεσολάβηση - Ονοματεπώνυμο 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους κάτωθι 
τηλεφωνικούς αριθμούς: 23820 - 82780, 20299 (σταθερό), 6977570137 (κ. Κλεονίκη 
Βασιλειάδου) και 6972455128 (κ. Δημήτρης Παπακαρμέζης). 

Τόπος διενέργειας προγράμματος: 

Εγκαταστάσεις του Διεθνή Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών – «Εν Δικαίω»  
(Καυκάσου 4,  Γιαννιτσά 58100) 
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Πληροφορίες – Δηλώσεις 
Συμμετοχής:  

Διεθνής Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών – «Εν Δικαίω» 
Καυκάσου 4 
58100 Γιαννιτσά 
Τ. 23820 20299 / 23820 82780 
info@en-dikaio.gr 
www.en-dikaio.gr 
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