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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ                                       Καστοριά 20.9.2021 

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                Αρ. 75/2021 

Πληρ.:   Καραμανίδου Δήμητρα 

Τηλ: 2467024440 

email : grammeis@eisaggeliaprotodikon-kastorias.gov.gr 

& eiskas11@yahoo.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΑΞΗ 

Η  Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καστοριάς 

Αφού λάβαμε υπόψη την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 57069/2021 (ΦΕΚ Β΄ 

4337/18.9.2021) ΚΥΑ. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης κι Ασύλου, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,  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 την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 27 

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.  

 ΟΡΙΖΟΥΜΕ 

Ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 

έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00: 

Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος κατά την είσοδο 

οιουδήποτε προσώπου στο Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς, κατά τα οριζόμενα στην 

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 57069/2021 (ΦΕΚ Β΄ 4337/18.9.2021) ΚΥΑ, τα φυσικά πρόσωπα 

(δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως 

εργαζόμενοι, πολίτες), κατά την είσοδό τους στους χώρους της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Καστοριάς, υποχρεούνται να επιδεικνύουν: 

Α) Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή 

Β) Πιστοποιητικό Νόσησης ή 

Γ) Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη 

μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή 

ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε ελέγχου 
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ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ 

(48) ωρών.  

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν και ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι 

ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών,  δύνανται να προσκομίζουν 

εναλλακτικά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου, 

στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμη και μη έχων την επιμέλεια, 

είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.  

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω: αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self test για 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν 

από την είσοδο  φυσικών προσώπων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς, μόνο 

για την παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, μαρτύρων και κατηγορούμενων 

ενώπιον του Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας 

αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό α, β και γ, καθώς και η δήλωση αποτελέσματος 
self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά, μέσω κινητής 
συσκευής του φυσικού προσώπου κατά την είσοδο στην υπηρεσία, σε προσωπικό 
εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της υπηρεσίας, οι 
οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του 
ν.4816/2021(Α"1 18) Covid Free.GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται 
από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγουμένου 
εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.  

Στα πρόσωπα (δικαστικούς – εισαγγελικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, 

δικηγόρους, πάσης φύσεως εργαζόμενους, πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με 

το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Καστοριάς. 

Επιπλέον: 

Η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας που αφορά στη λειτουργία της Εισαγγελίας 
δύναται να πραγματοποιείται  από τον  έχοντα υπηρεσία εισαγγελικό λειτουργό και 
τους δικαστικούς υπαλλήλους της Εισαγγελίας, κατά περίπτωση, και με την χρήση 
τεχνολογικών μέσων, εφόσον τούτο καθίσταται εφικτό. 

Ως προς τα τηρούμενα υγειονομικά μέτρα εντός των χώρων της Εισαγγελίας, ισχύει 

το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς και 

ειδικότερα:  

α) Η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους (Δικαστές, 

Εισαγγελείς, Γραμματείς, Δικηγόρους, διαδίκους, μάρτυρες, φρουρά) εντός των 

ακροατηρίων, γραφείων και διαδρόμων της Εισαγγελίας. 
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β) Η χρήση αντισηπτικού υγρού χεριών, που υπάρχει στo διάδρομο  και στα  

γραφεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από κάθε προσερχόμενο στους χώρους της 

υπηρεσίας.  

γ) Η σταδιακή είσοδος των προσώπων, ανά 1 έως 2  κατ’ ανώτερο αριθμό 

(πληρεξουσίων δικηγόρων, διαδίκων και λοιπών πολιτών) στους χώρους της 

Εισαγγελίας, ώστε να μην υφίσταται συνωστισμός. 

δ) Η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων 

που βρίσκονται στους χώρους της υπηρεσίας. 

ε) Η απαγόρευση εισόδου οιουδήποτε άλλου προσώπου (πλην του ενδιαφερόμενου 

προς διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης) στο χώρο των γραφείων της 

Εισαγγελίας. 

Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Καστοριάς 

Στυλιανή Γιαϊλόγλου 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών 

ΚΟΙΝ. 1) κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας 

2) Πρόεδρο Πρωτοδικών Καστοριάς 

3) Προϊστ. Ειρηνοδικείου Καστοριάς 

4) Δ.Σ. Καστοριάς 

5) Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς  

6)Τον κ. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς dskastor@otenet.gr 

7)) Αστ/κή Δ/νση Καστοριάς adkastorias@hellenicpolice.gr 

(με την παράκληση να ενημερώσει τις υφιστάμενες υπηρεσίες της).  

8) Τ.Σ.Φ. Κρυσταλλοπηγής tsfkristalopigis@astynomia.gr 

9) Τελωνείο Καστοριάς syzefxis@2348.Syzefxis.gov.gr 

10) Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής syzefxis@2350.Syzefxis.gov.gr 

11) Αστυνομικό Τμήμα Πρεσπών at.presp.flo@astynomia.gr 

12) Δασαρχείο Καστοριάς daskast@apdhp-dm.gov.gr 
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13) Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς dpy.kastorias@psnet.gr. 

14) Υ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσ/νίκης yedde.thessalonikis@aade.gr 
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