
Απόφαση Υποθηκοφύλακος Δράμας για το καθεστώς λειτουργίας του 

Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Δράμας από 

28.4.2020 μέχρι 15.5.2020. 

Δράμα, 28.4.2020 

Έχοντας υπ΄όψη: 

α.     Την με αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805 (3) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Καθεστώς 

λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των 

έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων 

Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 

καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του 

Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας.» (ΦΕΚ Β’ 

1587/25.4.2020) 

β.     Την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους 

Παράγοντες 

ορίζουμε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών και ελέγχου 

του αρχείου του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου 

Δράμας, το καθεστώς λειτουργίας και τα μέτρα ασφαλείας για το 

διάστημα από 28.4.2020 μέχρι και 15.5.2020, ως εξής: 

1.      Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή οποιουδήποτε στον χώρο 

του Υποθηκοφυλακείου χωρίς άδεια από το προσωπικό της υπηρεσίας. 

2.      Δεν επιτρέπεται η παραμονή περισσοτέρων από 3 

συναλλασσομένων στην αίθουσα συναλλαγών. 

3.      Δεν επιτρέπεται η είσοδος οποιουδήποτε συναλλασσόμενου, εκτός 

από τους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές που διενεργούν 

έρευνα, σε άλλο χώρο του Υποθηκοφυλακείου εκτός από την αίθουσα 

συναλλαγών, δηλαδη από την είσοδο και μέχρι το ταμείο. 

4.      Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη διενέργεια έρευνας από 

περισσοτέρους από 2 δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές στον χώρο των 

υπολογιστών του Κτηματολογίου και 4 στον χώρο του βιβλιοστασίου. 



5.      Δεν επιτρέπεται να συνοδεύονται οι δικηγόροι από τους εντολείς 

τους κατά την διενέργεια έρευνας. 

6.      Η έρευνα δεν μπορεί να διαρκεί πάνω από 30’, εκτός αν υπάρχει 

κατεπείγων λόγος ολοκλήρωσής της ο οποίος θα κρίνεται κατά 

περίπτωση από την Υποθηκοφύλακα. 

7.      Εφ’ όσον απαιτείται χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής, ο συναλλασσόμενος θα εξέρχεται από το Υποθηκοφυλακείο 

και θα ορίζεται συγκεκριμένη ώρα που θα επανέρχεται για την 

ολοκλήρωσή της, την ίδια ή σε επόμενη ημέρα. 

8.      Όλες οι πληρωμές τελών και δικαιωμάτων άνω των 50 ευρώ θα 

γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. 

9.      Το ωράριο λειτουργίας 09.00-13.00 θα τηρείται αυστηρά και θα ισχύει 

και για την διενέργεια ερευνών. 

10.    Δεν επιτρέπεται η είσοδος χωρίς μάσκα. 

11.    Τηρείται υποχρεωτικά απόσταση 1,5 μ. μεταξύ όλων των 

ευρισκομένων στον χώρο του Υποθηκοφυλακείου και κατά την αναμονή 

έξω από αυτό. 

12.    Οι εισερχόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν αντισηπτικό, το οποίο 

είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Υποθηκοφυλακείου. 

Παρακαλούμε για την συνεργασία όλων στην τήρηση των μέτρων 

ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η εύρυθμη λειτουργία της 

υπηρεσίας και η εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων, όσο και, 

κυρίως, η δημόσια υγεία. 

  

Η Υποθηκοφύλακας και 

Προίσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Δράμας 

 


