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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ 

Στον Χολαργό, σήμερα 09 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα 

Γραφεία της Νομικής Διεύθυνσης, Μεσογείων 308 & Αρκαδίου 2- 2ος όροφος, 

συνήλθε εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Δικηγόρων της 

Κτηματολόγιο ΑΕ, με αφορμή το σ/ν για το Νέο Φορέα του Εθνικού κτηματολογίου, 

με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για αποχή από τα καθήκοντα του Δικηγόρου 

στην ΕΚΧΑ ΑΕ, ύστερα από σχετική έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου που απεστάλη προς τα μέλη, και σύμφωνα με τις 

διατυπώσεις του άρθρου 22 του ισχύοντος Καταστατικού. Τα μέλη που υπηρετούν 

εκτός των Κεντρικών Γραφείων της ΕΚΧΑ ΑΕ στο Χολαργό, προβλέπεται η με ανοικτή 

ακρόαση συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.  

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ομοφώνως ο κ. Βασίλειος 

Αναστασόπουλος, ο οποίος προσέλαβε ως Γραμματέα την κα Ζαφειρούλα Μπούρα.  

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπίστωσε ότι επί συνόλου 60 μελών 

παρέστησαν 48 με συνέπεια να υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό 

απαρτία του ½ των μελών του Συλλόγου. 

Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ενημέρωσαν τα μέλη του Συλλόγου σχετικά με τα 

γεγονότα που αφορούν στο σ/ν για το Νέο Φορέα του Εθνικού Κτηματολογίου 

καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της αποτροπής 

οιασδήποτε δυσμενούς μεταχείρισης των δικηγόρων της ΕΚΧΑ ΑΕ από αυτό καθώς 

και για την επικείμενη συνάντηση των κ.κ. Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 

Αθηνών και Πατρών και της Προέδρου του Συλλόγου με τον Υπουργό ΠΕΝ. Στη 

συνέχεια μέλη του Σώματος έλαβαν το λόγο και κατόπιν διαλογικής συζήτησης το 

Σώμα της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου Δικηγόρων της 

Κτηματολόγιο ΑΕ αποφάσισε με ονομαστική ψηφοφορία τα ακόλουθα: 

1. Ομόφωνα «ΝΑΙ» επί της προτάσεως για αποχή  



2. Κατά πλειοψηφία υπέρ της προτάσεως για αποχή πριν τη συνάντηση με τον 

Υπουργό ΠΕΝ των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών & Πατρών 

μετά της Προέδρου του Συλλόγου μας. Ειδικότερα 28 μέλη ψήφισαν υπέρ της 

προτάσεως για αποχή πριν τη συνάντηση με τον Υπουργό ΠΕΝ και 20 ψήφισαν 

για αποχή μετά τη συνάντηση αυτή. 

3. Κατά πλειοψηφία υπέρ της προτάσεως η αποχή να είναι «στοχευμένη», σε 

πλαίσιο που θα αποφασίσει το ΔΣ του Συλλόγου αφού καθοριστεί στις 

10.11.2017 από εκάστη Υποδιεύθυνση της Νομικής Διεύθυνσης. Ειδικότερα 31 

μέλη ψήφισαν υπέρ της «στοχευμένης» αποχής και 17 υπέρ της «καθολικής» 

αποχής. Η αποχή αποφασίστηκε να διαρκέσει τρεις ημέρες αρχής γενομένης την 

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 και μέχρι την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.  

4. Την Πέμπτη 16.11.2017, και ώρα 15:00 στα Γραφεία της Νομικής Διεύθυνσης, 

Μεσογείων 308 & Αρκαδίου 2- 2ος όροφος, στο Χολαργό, μετά τη συνάντηση με 

τον Υπουργό, καλούνται τα μέλη της σε νέα Γενική Συνέλευση προς 

επανεκτίμηση της κατάστασης. Για τους συναδέλφους Δικηγόρους που 

υπηρετούν εκτός των Κεντρικών Γραφείων της ΕΚΧΑ ΑΕ στο Χολαργό, 

προβλέπεται η με ανοικτή ακρόαση συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε 

περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη 

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν 

πρακτικό όπως ακολουθεί.  

 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Βασίλειος Αναστασόπουλος          Ζαφειρούλα Μπούρα 
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