
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160 
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λει-

τουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 

έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υπο-

θηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων 

Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφεί-

ων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτημα-

τολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του 

Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου 

της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επά-
νοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 
(Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104).

2. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

7. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α’ 136).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο 
Οικονόμου» (Β’ 3107).

11. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.33466/31.5.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιο-
σύνης και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 
και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 
1.6.2020 έως και 15.7.2020, των έμμισθων, άμισθων υπο-
θηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, 
Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων 
και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’  2093), 
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.44818/14.7.2020 (Β’ 2863) κοινή απόφαση 
των ιδίων Υπουργών έως τις 15.9.2020.

12. Την ανάγκη θέσπισης κανόνων προστασίας της 
δημόσιας υγείας κατά τη λειτουργία των υποθηκοφυλα-
κείων, των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστη-
μάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της Χώρας.

13. Την από 8.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

14. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.55155/8.9.2020 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τη λειτουργία, για το χρονικό διάστημα από τις 

16.9.2020 έως και τις 31.10.2020, των έμμισθων και άμι-
σθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογι-
κών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών 
γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτημα-
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τολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 8.9.2020 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, ως ακολούθως:

Επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο 
έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του Προϊ-
σταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, 
κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φο-
ρέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που τοιχοκολλάται στην 
είσοδο της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της, εφόσον διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται όλες 
οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρε-
σίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευ-
χθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης εντός 
της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό 
των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο ανα-
γκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρού-
νται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημί-
ας του κορωνοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει 
να τηρούνται τα ακόλουθα υγειονομικά μέτρα για τις 
άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με την από 8.9.2020 εισήγηση 
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19: 1) Υποχρεωτική χρήση 
μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου, 
2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύ-
ματος σε όλους τους χώρους, 3) τήρηση ενάμισι (1,5) 

μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, 4) κα-
θορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών 
αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με 
ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες 
αίθουσες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Δικαιοσύνης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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