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Σε απάντηση της µε ΑΠ: 18/2011 επιστολής σας, σας ενηµερώνουµε ότι: 

 

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες των Ελλήνων κατοίκων 

αλλοδαπής για την προάσπιση των δικαιωµάτων τους επί ακινήτων στην χώρα µας, 

αξιοποίησε τη δυνατότητα του ν.2308/95, που αφορά στην κτηµατογράφηση και 

προέβλεψε την αποστολή αποσπασµάτων από τους κτηµατολογικούς πίνακες και τα 

διαγράµµατα της ανάρτησης και σε αυτούς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 

έχουµε στην διάθεσή µας, η αποστολή των ανωτέρω αποσπασµάτων ολοκληρώθηκε, 

κατά κανόνα, πριν την έναρξη της ανάρτησης σε κάθε περιοχή και κατά συνέπεια η 

ενηµέρωση των δικαιούχων ήταν έγκαιρη.  

Επιπλέον το Τµήµα Εξυπηρέτησης Κοινού της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. µέσω 

εξειδικευµένου προσωπικού, απαντά καθηµερινά τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, σε 

ερωτήµατα Ελλήνων κατοίκων αλλοδαπής που αφορούν στην ανάρτηση, αλλά και σε 

κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο, ενώ ειδική ενότητα αφιερωµένη 

στους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα της 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα οι Έλληνες κάτοικοι 

εξωτερικού µπορούν να πληροφορούνται έγκαιρα στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά 

σχετικά µε οποιαδήποτε θέµα αφορά στην ανάρτηση και να αποστέλλουν τα 

ερωτήµατά τους.  

Άλλωστε για πρώτη φορά η ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων πραγµατοποιείται  

και ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, γεγονός, το οποίο 



διευκολύνει ιδιαιτέρως τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού, δεδοµένου ότι οι 

δικαιούχοι µπορούν να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στα στοιχεία που τους 

αφορούν.  

Όσον αφορά στο πρόβληµα της καταπάτησης της πατρογονικής περιουσίας των 

οµογενών είναι γνωστό ότι ο βασικός λόγος πρόκλησης του συγκεκριµένου 

προβλήµατος είναι η µη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου στην χώρα µας, 

πρόβληµα το οποίο και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο δεν ολοκληρώνεται η σύνταξή 

του. Η τυχόν παράταση σε οποιαδήποτε φάση, συνεπάγεται καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωσή της διαδικασίας κτηµατογράφησης της και κατά συνέπεια στη µη 

επίλυση του υφισταµένου προβλήµατος.  

Ειδικότερα ως προς τα αίτηµά σας, για παράταση της προβλεπόµενης από τον νόµο 

προθεσµίας των τεσσάρων µηνών, επισηµαίνουµε ότι το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό 

των υποβαλλοµένων αιτήσεων διόρθωσης δεν τεκµηριώνει λόγο παράτασης. Σε κάθε 

περίπτωση εφόσον κατά τις τελευταίες ηµέρες, προ της λήξης της προθεσµίας, 

διαπιστωθεί πρόβληµα, η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. θα επανεξετάσει το αίτηµα σας 

για παράταση της προθεσµίας, η οποία όµως σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι 

µεγαλύτερη του µηνός.   

Τέλος, οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι µετά την περαίωση της διαδικασίας 

κτηµατογράφησης, ο νόµος παρέχει την δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών πρώτων 

εγγραφών στο Κτηµατολόγιο σε προθεσµία, την οποία η Πολιτεία µε πρόσφατο νόµο 

και µετά από εισήγηση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., η οποία έλαβε υπόψη της τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι εξωτερικού,  παρέτεινε κατά δύο έτη για 

τους κατοίκους εξωτερικού ή τους µόνιµα εργαζόµενους στο εξωτερικό και την 

καθόρισε στα δώδεκα έτη για όλες τις κτηµατογραφηµένες περιοχές (άρθρο 24 του 

Νόµου 3983/2011). 

 

Με εκτίµηση, 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύµβουλος 

 

Καθ. Απ. Αρβανίτης 

 

Κοινοποίηση: 

Αξ. Υπουργό Εξωτερικών κ. Στ. Λαµπρινίδη 

Αξ. Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Δόλλη 



Αξ. Πρέσβη κ. Π. Παναγιωτόπουλο, Γ.Δ. ΓΓΑΕ 

Αξ. κ. Η. Καρανίκα, Πρόεδρο της Διακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για τον 

Ελληνισµό της Διασποράς και Μέλη 

κ. Στ. Ταµβάκη, Πρόεδρο ΣΑΕ και Μέλη Προεδρείου ΣΑΕ 

Πρόεδρο ΠΟΜΙΔΑ, κ. Στ. Παραδιά 

Γραφείο ΣΑΕ Θεσσαλονίκη 

ΟΜΜΕ 

 


