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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.: 9 
 
ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175, 112 51 ΑΘΗΝΑ  
e-mail: ypothath@otenet.gr 
          
 
 

ΠΡΑΞΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 3 1 3 3 / 2 0 2 2  

 
Θέμα : «Απόφαση λειτουργίας του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών» 

 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, 
Κωνσταντίνος Καραΐσκος, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.78616/17.12.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 
και ώρα 6:00 ως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» που 
δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 
5973 στις 18.12.2021 και ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου 9 της εν λόγω 
απόφασης για τη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για την ασφαλή 
λειτουργία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να αποφευχθούν 
φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω 
Δ1α/ΓΠ.οικ.78616/17.12.2021 Κ.Υ.Α., ως κάτωθι: 
1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ 
17917/22-3-2021εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας) σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρούμενων όσων 
εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιοσδήποτε άλλου προσώπου, 
β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.  

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 

2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

3. Χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό 

(70%) για την αντισηψία χεριών. 
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4. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό τρόπο κατ' εφαρμογή των υπό στοιχεία 

Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του 

Υπουργείου Υγείας. 

5. Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, ή 

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή 

rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9,  

τα οποία επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής 

συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε 

προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 

εκάστοτε υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 

εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.4816/2021(Α' 118) Covid Free GR. 

6. Μέγιστος αριθμός εισερχομένων πολιτών, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός 

της υπηρεσίας για οποιαδήποτε συναλλαγή, ορίζεται στους επτά (7), ο έλεγχος του 

αριθμού των εισερχομένων θα πραγματοποιείται στην είσοδο της υπηρεσίας καθώς 

η αυστηρή τήρηση του ωραρίου εξυπηρέτησης των πολιτών.  

7. Μέγιστος αριθμός εισερχομένων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, που 

επιτρέπεται να βρίσκονται εντός της υπηρεσίας για έρευνα, ορίζεται στους 

εικοσιπέντε (25), με παράδοση των ταυτοτήτων τους κατά την είσοδο και την 

παραλαβή αυτών κατά την έξοδο. 

8. Η προσέλευση των εργαζομένων θα πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις 

υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου. 

 

Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και θα αναρτηθεί με 

έγγραφο στην είσοδο του καταστήματος της υπηρεσίας και ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.ypothath.gr) και στη διαύγεια. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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