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Θέµα: Ενηµέρωση για την έναρξη Ανάρτησης προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων 

 

 

Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.2308/1995, όπως αυτός 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι µε την µε αριθµ. 179/10/07-04-2022  απόφαση του ∆.Σ. του 

ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο ορίστηκε η 18η Απριλίου 2022 ως ηµεροµηνία έναρξης της 

2Ανάρτησης των Προσωρινών Κτηµατολογικών Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων επί των ακινήτων 

που βρίσκονται στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Άνω Σταυρού, Απολλωνίας, Αρεθούσης, 

Ασπροβάλτας, Βόλβης, Βρασνών, Ευαγγελισµού, Μαυρούδας, Μελισσουργού, Νέας 

Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Νικοµηδινού, Νυµφόπετρας, Περιστερώνας, Προφήτου, 

Σκεπαστού, Σταυρού, Στεφανινών, Στίβου, Σχολαρίου και Φιλαδέλφιου του 

Καλλικρατικού ∆ήµου Βόλβης, στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Ανατολικού και 

Βραχιάς του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆έλτα, στον Προκαποδιστριακό ΟΤΑ Μεσηµερίου 

του Καλλικρατικού ∆ήµου Θερµαϊκού, στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου 

Αντωνίου, Κάτω Σχολαρίου, Λιβαδίου, Περιστεράς και Σουρωτής του Καλλικρατικού 

∆ήµου Θέρµης, στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αδάµ, Αδραµερίου, 

Ασκού, Ασσήρου, Βασιλουδίου, Βερτίσκου, Γερακαρούς, Εξαλόφου, Ζαγκλιβερίου, 

Ηρακλείου, Καλαµωτoύ, Καρτερών, Κολχικού, Κριθιάς, Κρυονερίου, Λαγκαδά, 

Λαγκαδικίων,  Λαχανά, Λευκοχωρίου, Λοφίσκου, Νικοπόλεως, Ξηλοπόλεως, Όσσης, 

Περιβολακίου, Πετροκέρασων, Σαρακήνας, Σοχού και Χρυσαυγής του Καλλικρατικού 



∆ήµου Λαγκαδά, στον Προκαποδιστριακό ΟΤΑ Φιλύρου του Καλλικρατικού ∆ήµου 

Πυλαίας –Χορτιάτη, στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Άδενδρου, Βαθύλακκου, 

Βαλτοχωρίου, Ελεούσης, Κουφαλίων, Μικρού Μοναστηρίου, Νέας Μεσήµβριας, 

Ξηροχωρίου, Παρθενίου, Προχώµατος και Χαλκηδόνος του Καλλικρατικού ∆ήµου 

Χαλκηδόνος, στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ ∆ρυµού, Μελισσοχωρίου, Μεσαίου και 

Νέας Φιλαδέλφειας του Καλλικρατικού ∆ήµου Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

Τα Προσωρινά Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και οι Προσωρινοί Κτηµατολογικοί Πίνακες θα 

αναρτηθούν κατά την παραπάνω ηµεροµηνία στα Γραφεία Κτηµατογράφησης και θα 

παραµείνουν αναρτηµένα επί δύο (2) µήνες. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί µέσα σε 

προθεσµία δύο (2) µηνών από την ανωτέρω ηµεροµηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης 

κτηµατολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρµόδιο Γραφείο 

Κτηµατογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό ∆ηµόσιο η αντίστοιχη 

προθεσµία είναι τέσσερις (4) µήνες.  

 

Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος η προθεσµία υποβολής είναι µέχρι την 

4η Απριλίου 2023. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία µπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσµες 

δηλώσεις. 

 

Η υποβολή των ανωτέρων γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του «Ε-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr ή στο αρµόδιο Γραφείο 

Κτηµατογράφησης κατόπιν ραντεβού. 

Από την έναρξη, εξάλλου, της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 

2308/1995, όπως ισχύει, που αφορούν στη σύνταξη συµβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον 

δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο. Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, από την ηµεροµηνία έναρξης της 

Ανάρτησης και έως τις πρώτες εγγραφές «… δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία 

µεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συµβαλλόµενο 

µέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν µνηµονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το 

πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική 

αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης … και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη 

µεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τοπογραφικό 



διάγραµµα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή».  

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόµου «Μετά την έναρξη 

της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η µεταγραφή, εγγραφή 

ή σηµείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούµενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην 

αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου 

δικαιώµατος της παραγράφου 1, απευθυνόµενη προς τον αρµόδιο για την κτηµατογράφηση φορέα 

που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 σε σχέση µε το δικαίωµα, στο οποίο 

αφορά η πράξη». 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

Καθ. ∆ηµήτριος Σταθάκης 

 

Συνηµ.: Πίνακας Γραφείου Κτηµατογράφησης 



ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 

 

Γραφείο Κτηµατογράφησης Θεσσαλονίκης 

∆/νση :  26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90. PORTO CENTER ΤΚ 54627 

Ε-mail: thessktima@gmail.com 

Τηλ.επικοινωνίας: 2310546486 , 2310518823 

 

Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 16:00 

Τετάρτη 08:00 – 20:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 

• ∆ήµος Βόλβης 

• ∆ήµος ∆έλτα 

• ∆ήµος Θερµαϊκού 

• ∆ήµος Θέρµης 

• ∆ήµος Λαγκαδά 

• ∆ήµος Πυλαίας-Χορτιάτη 

• ∆ήµος Χαλκηδόνος 

• ∆ήµος Ωραιοκάστρου 

• Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
• Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 

 



Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γενικό ∆ιευθυντή  
- Νοµική ∆ιεύθυνση 
- ∆ιεύθυνση Έργων 
- ∆ιεύθυνση Κτηµατολογίου 
- Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων 
- ∆ιεύθυνση Προϊόντων & Υπηρεσιών, Τµήµα Υποστήριξης Χρηστών & Εξυπηρέτησης 
Πολιτών 
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