
 

 

 

                                                       Αθήνα, 24.10.2022 

ΑΠ: ΠΡ 1188/2251617 

 

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας έγγραφης 

υποβολής των αναφερόμενων στην παρ 9 του αρ. 6Α του ν.2308/95 από την Δ/νση Δασών Κιλκίς 

και για τον καθορισμό των προθεσμιών των τρίτων θιγόμενων ιδιοκτητών της παρ 9 του αρ. 6Α 

του ν.2308/95 για ακίνητα της σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-06  

 

Ο Πρόεδρος του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με Α.Π. ΠΡ 1002/2244460/12.09.2022 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. 

Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε: 

α) η 25η Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των εκθέσεων επί των 

υποβληθεισών αιτήσεων διόρθωσης κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των προσωρινών 

κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, για ακίνητα της Περιφερειακής Ενότητας 

Κιλκίς (κωδικός σύμβασης ΚΤ2-06) στην ιστοσελίδα του Φορέα, στο ktimatologio.gov.gr, 

έως την 23η Νοεμβρίου 2022. 

β) η 25η Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης της έγγραφης  υποβολής αντίθετων 

απόψεων  των αιτούντων της παρ. 9 του αρ. 6Α του ν.2308/95, όπως ισχύει, στην 

ιστοσελίδα του Φορέα, στο ktimatologio.gov.gr, για  χρονική διάρκεια 30 ημερών,  ήτοι έως 

την 24η Οκτωβρίου 2022. 

γ) η 25η Οκτωβρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης της έγγραφης υποβολής αντίθετων 

απόψεων /ή της συγκατάθεσης των θιγομένων της παρ. 9 του αρ. 6Α του ν.2308/95, όπως 

ισχύει, στην ιστοσελίδα του Φορέα, στο ktimatologio.gov.gr, για χρονική διάρκεια 30 

ημερών, ήτοι έως την 23η Νοεμβρίου 2022. 

2. Την με Α.Π. 2251617/21-10-2022 εισήγηση της Διευθύντριας Διεύθυνσης Έργων, Αριστέας 

Ιωαννίδη και της Διευθύντριας της Νομικής Διεύθυνσης κας Ελεονώρας Ανδρεδάκη.  

 

 

Αποφασίζει, και λόγω της αναστολής της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάρτησης 

των εκθέσεων για τη Δ/νση Δασών Κιλκίς: 

 

α) την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της υποβολής αναφορών μόνο από την Δ/νση Δασών 

Κιλκίς σύμφωνα με την παρ 9 του αρ. 6Α του ν.2308/95 για την 23η Νοεμβρίου 2022, 

β) την 24η Νοεμβρίου 2022 ως ημερομηνία έναρξης της έγγραφης υποβολής αντίθετων 

απόψεων /ή της συγκατάθεσης των θιγομένων της παρ. 9 του αρ. 6Α του ν.2308/95, στην 

ιστοσελίδα του Φορέα, στο ktimatologio.gov.gr, για χρονική διάρκεια 30 ημερών, ήτοι έως 

την 23η Δεκεμβρίου 2022, 

γ) την 23η Δεκεμβρίου 2022 ως ημερομηνία λήξης της ανάρτησης των εκθέσεων επί των 

υποβληθεισών αιτήσεων διόρθωσης για τα ακίνητα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 

(κωδικός σύμβασης ΚΤ2-06) στην ιστοσελίδα του Φορέα, στο ktimatologio.gov.gr. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Καθ. Δημήτριος Σταθάκης 
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