
                    
ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας 
 
Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις  
 α) της παρ. 7 του άρθρου 45 του κ. δ. της 19-7-1941 (Α΄ 244), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.    
 του άρθρου 15 του ν.δ. 4201/1961 (Α΄ 175). 
 β) του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α΄208), όπως ισχύει, και  
 γ) του άρθρου 4 Β8 παρ. 21 της υπ΄αρ.36017/2021 απόφασης «Εξουσιοδότηση υπογραφής…» (Β΄3748) 
2) Τις αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθ.: 

             α) 105705/1963 με την οποία καθορίζονται ώρες παραλαβής των προσκομιζομένων προς καταχώριση 
εγγράφων και εισόδου του κοινού προς έρευνα των βιβλίων για όλα τα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους, εκτός 
των Υποθηκοφυλακείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 
             β) 46657/1979 με την οποία καθορίζονται οι ώρες παραλαβής εγγράφων και διεξαγωγής έρευνας στα 
βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου 
              γ) 12782/1981 με την οποία καθορίζονται οι ώρες παραλαβής εγγράφων και διεξαγωγής έρευνας στα 
βιβλία των Υποθηκοφυλακείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

δ) 112257/1988 με την οποία καθορίζονται οι ώρες παραλαβής εγγράφων και διεξαγωγής έρευνας 
στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων Σαλαμίνας, Πατρών, Κατερίνης και Χαλανδρίου 

ε) 59796/1990 με την οποία καθορίζονται οι ώρες παραλαβής εγγράφων και διεξαγωγής έρευνας στα 
βιβλία των Υποθηκοφυλακείων Χανίων, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας και Νεαπόλεως Λασιθίου 

3) Την υπ΄αρ. 25672/12-3-2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων «Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και τα 
Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου».  

4) Την υπ΄αρ. 27410οικ./17-6-2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ωραρίου 
εξυπηρέτησης κοινού στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου» 
(σε ορθή επανάληψη) για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.    

5) Την υπ΄αρ. 21277οικ./27-4-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ωραρίου 
εξυπηρέτησης κοινού αναφορικά με την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων στα Έμμισθα 
Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης, Κω-Λέρου και Ρόδου της Χώρας» (ΑΔΑ: 
6ΩΨΤΩ-77Π). 

 6) Την υπ΄ αρ. 21278οικ./28-4-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ανάκληση της υπ΄αριθ. 
21277οικ/27-4-2021 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης 
κοινού αναφορικά με την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και  
Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης, Κω-Λέρου και Ρόδου της Χώρας» και ορισμός νέου ωραρίου 
εξυπηρέτησης κοινού στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για την παραλαβή των προς 
καταχώριση πράξεων από τις 08:00 έως τις 14:00 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, αρχής γενομένης 
από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησής της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΨΔ59Ω-ΠΧ8). 
                7) Την υπ΄ αρ. 52490οικ./11-10-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ωραρίου 
εξυπηρέτησης κοινού αναφορικά με την παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων στα Έμμισθα 
Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης, Κω-Λέρου και Ρόδου της Χώρας» και ορισμός 
νέου ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για την 
παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων από τις 08:00 έως τις 14:00 και για χρονικό διάστημα δύο (2) 
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μηνών, αρχής γενομένης από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 91ΔΣΩ-ΡΗ1). 
             8) Τo από 17-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
              9)Τις διατάξεις της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) που κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α΄104). 

 
                                                               Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
    Την τροποποίηση των  υπ΄ αρ. 105705/1963 & 25672/2012 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης ως 
προς το ωράριο διεξαγωγής έρευνας στα βιβλία των Άμισθων και Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ορίζουμε νέο ωράριο εξυπηρέτησης 
κοινού αποκλειστικά στα προαναφερόμενα Υποθηκοφυλακεία και για την εν λόγω έρευνα από Δικηγόρους-
μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας από τις 09:30 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., αρχής γενομένης από την 
επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  
   Κατά τα λοιπά οι υπ΄αρ. 105705/1963 & 25672/2012 υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 
 

                       
         Με εντολή Υπουργού                       
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  

                                                             Ευτέρπη Γαβάνα      
Αποδέκτες προς ενέργεια:   
1.Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών  
με την παράκληση να ενημερωθούν τα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία αρμοδιότητάς της, ήτοι: 
α) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Αμαρουσίου 
β) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Βύρωνα 
γ) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ίλιου  
δ) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου 
ε) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Λαυρίου 
στ) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας Ερυθραίας 
ζ) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας 
η) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Βούλας 
θ) Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Κέας 
2.Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία της αρμοδιότητας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ήτοι: 
α) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 
β) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ελευσίνας 
γ) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Κηφισιάς 
δ) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Κερατέας 
ε) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Μεγάρων 
στ) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου 
ζ) Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών  
 
Κοινοποίηση: 
Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος   
 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 
Εσωτερική διανομή: 
1.Γραφείο Υπουργού 
2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
(ΑΠ: 560/17-11-2021) 
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