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Προς 
Έµµισθο Υποθηκοφύλακα Πατρών 
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Θέµα:  Έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου ∆υτικής Ελλάδας 
 
 Με την υπ΄ αρ. ∆Σ 131/5/18.03.2021 απόφαση του ∆Σ του Φορέα «Ελληνικό 
Κτηµατολόγιο» που εξεδόθη σύµφωνα µε την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 7 του 
άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α΄5) ορίστηκε η κατάργηση του Έµµισθου Υποθηκοφυλακείου 
Πατρών και η έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου ∆υτικής Ελλάδας, 
αρµοδιότητας του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». 

Ειδικότερα και σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, το Έµµισθο Υποθηκοφυλακείο 
Πατρών, Υποθηκοφυλακείο της έδρας του Κτηµατολογικού Γραφείου ∆υτικής Ελλάδας που 
συστήθηκε κατά τον αρ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄5), µετά την 
παρέλευση της 31.03.2021, καταργείται.  Ηµεροµηνία για την έναρξη λειτουργίας του 
Κτηµατολογικού Γραφείου ∆υτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα, µετά την κατάργηση,  του 
αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου της έδρας του, ορίζεται η 01.04.2021, ηµέρα Πέµπτη.  

Ήδη µε την υπ΄ αρ. πρωτ. ΑΠ ΠΡ 34/2100775/19.01.2021 προειδοποιητική επιστολή του 
Προέδρου του Φορέα ενηµερωθήκατε αναλυτικά για τις απαιτούµενες προπαρασκευαστικές 
ενέργειες προετοιµασίας και οργάνωσης προς το σκοπό της παράδοσης των αρχείων σας και 
τη µεταφορά αρµοδιότητας σε εκτέλεση της προαναφερόµενης απόφασης. 

Επίσης, κατά το διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα 
της έναρξης λειτουργίας του Κτηµατολογικού Γραφείου ∆υτικής Ελλάδας, είναι απαραίτητη 
η εκκαθάριση όλων των νοµικών εκκρεµοτήτων ελέγχου και καταχώρισης των εισερχοµένων 
εγγραπτέων πράξεων, ώστε να καταστεί εφικτή η µετάπτωση των εγγραφών στην 
κτηµατολογική βάση του νέου Κτηµατολογικού Γραφείου. 

Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόµενα, καθώς και τον όγκο εργασιών που επάγεται 
η καθηµερινή παραλαβή των νέων εισερχόµενων πράξεων κατά το τρέχον διάστηµα, 
εκτιµούµε ότι θα έπρεπε να αξιολογηθεί από εσάς, σε συνεργασία µε την εποπτεύουσα 
Εισαγγελική Αρχή, σύµφωνα µε τον Οργανισµό ∆ικαστηρίων (άρθρο 25 παρ. 1 περ. θ΄), η 
δυνατότητα, το τελευταίο διήµερο πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηµατολογικού 
Γραφείου ∆υτικής Ελλάδας, δηλαδή το διάστηµα από 30.3 έως και 31.3.2021, να ανασταλεί η 
λειτουργία της υπηρεσίας του ΄Εµµισθου Υποθηκοφυλακείου Πατρών,  ώστε να 
ολοκληρωθούν ευδόκιµα όλες οι απαραίτητες εργασίες της διοικητικής και λειτουργικής 
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µετάπτωσης για τη µεταφορά της αρµοδιότητας της καταργούµενης υπηρεσίας, σε εκτέλεση 
της υπ΄ αρ. 131/5/18.03.2021  απόφασης του ∆Σ του Φορέα «Ελληνικό Κτηµατολόγιο». 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία συνεργασία. 

                                                                                                 

    Με εκτίµηση 

 

 

            O Γενικός ∆ιευθυντής  
                                                                  Στέφανος Κοτσώλης 

 

 

Κοινοποίηση 

• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
∆ιεύθυνση Νοµικών Επαγγελµάτων 
Τµήµα Συµβολαιογραφείων & Υποθηκοφυλακείων 
Προϊσταµένη κα Ε. Χασάνη 
ehassani@justice.gov.gr 
 

• Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών 
dioikitiko@eisaggeliaprotodikon-patron.gov.gr    
 

• Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πατρών 
symsylpatron@otenet.gr 
 

• ∆ικηγορικός Σύλλογος Πατρών 
diksipat@otenet.gr 
 

• Σύλλογος ∆ικαστικών Επιµελητών Εφετείου Πάτρας 
diksipat@otenet.gr 
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