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Αθήνα, 12/11/2021 

ΑΠ: 2147695 

 

EΠΕΙΓΟΝ 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Μεσογείων 288 
Ταχ. Κωδ.:  155 62 Χολαργός 
  

Προς:  
 Υποκαταστήµατα και Κτηµατολογικά Γραφεία 

 

 
 

 
Θέµα: «∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή της µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.οικ.:69136/04-11-
2021 ΚΥΑ µε θέµα: «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο 6 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως 
και τη ∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 6.00» (Β΄5138) στα Κτηµατολογικά 
Γραφεία και Υποκαταστήµατα αρµοδιότητας του Φορέα Ελληνικό 
Κτηµατολόγιο ν. 4512/2018» 

Με αφορµή ερωτήµατα για τον τρόπο λειτουργίας των Κτηµατολογικών 
Γραφείων  και Υποκαταστηµάτων, αρµοδιότητας του Φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο 
που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 4512/2018 και ειδικότερα 
για την εφαρµογή της µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.οικ.:69136/04-11-2021 ΚΥΑ µε θέµα: 
«Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα 
από το Σάββατο 6 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη ∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου 
2021 και ώρα 6.00» (Β΄5138), διευκρινίζουµε ότι η προβλεπόµενη, σύµφωνα µε την 
ίδια ΚΥΑ, εκδιδόµενη απόφαση αρµοδιότητάς σας για τη λήψη υγειονοµικών µέτρων 
λειτουργίας της υπηρεσίας σας, δεν δύναται να εισάγει διαδικασία ραντεβού 
(προσυνεννόηση) ως µέτρο για την προσέλευση των συναλλασσοµένων και τη 
διενέργεια των συναλλαγών τους. Επίσκεψη µε προσυνεννόηση µπορεί, εξαιρετικά, 
να ρυθµίζεται για την έρευνα στους χώρους των αρχείων παλαιών τίτλων και ετών, 
ενώ, για την έρευνα στο τρέχον αρχείο, αυτή θα πρέπει να διενεργείται ακώλυτα, 
κατά το προβλεπόµενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας σας. 

Το ίδιο ισχύει για την εφαρµογή κάθε επόµενης ΚΥΑ ίδιου περιεχοµένου που θα 
εκδοθεί, υπό την επιφύλαξη τυχόν εισαγωγής µέτρου προγραµµατισµένων 
επισκέψεων των συναλλασσοµένων στις υπηρεσίες σας µε ρητή πρόβλεψη στην 
οικεία ΚΥΑ. 



 

 

Παρακαλούµε για την τήρηση των προαναφεροµένων. 

 

 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

 

Στέφανος Κοτσώλης 
 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
     Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Π. Αλεξανδρή 
     Ε-mail: gensecretary@justice.gov.gr  
 

2. Υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
     Γραφείο Υφυπουργού κ. Θ. Λιβάνιου 
    Ε-mail: deputyministersec@mindigital.gr  
 

3. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
∆ιεύθυνση Νοµικών Επαγγελµάτων 
Τµήµα Συµβολαιογραφείων & Υποθηκοφυλακείων 
E-mail: kskoulas@justice.gov.gr  
Υπόψη κ. Σκουλά  
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