ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗ 172 / 2021
O

ασκών

χρέη

Προϊσταμένου

του

Ειρηνοδικείου

Καστοριάς,

Ειρηνοδίκης Παναγιώτης Βάκκας, αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5401/20.11.2021)
για τα «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, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00»
ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ
1) Κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 22-11-2021 και ώρα
6:00 έως και τη Δευτέρα 6-12-2021 και ώρα 6:00 (βλ. άρθρο 9 παρ.1 και 7
της ως άνω Κ.Υ.Α.) θα διεξάγονται κανονικά όλες οι διαδικασίες στο
Ειρηνοδικείο Καστοριάς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4839/2021.
Ειδικότερα, στις δίκες που θα πραγματοποιηθούν θα προηγείται
χρονικός καταμερισμός των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή το έκθεμα
υποθέσεων, ο οποίος με πρωτοβουλία του γραμματέα θα γνωστοποιείται
στους διαδίκους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ.1 εδ. α’ του
Ν.4839/2021.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συναινετικής αναβολής με κοινή
ανέκκλητη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων κατά την παρ.2 του άρθρου
242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία
υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Καστοριάς:
ypdi270@eirinodikeio-kastorias.gov.gr μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το
αργότερο έως τις 12:00 μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της
δικασίμου (άρθρο 53 παρ.1 εδ. β’ του Ν.4839/2021). Παρακαλούνται οι κ.κ.
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πληρεξούσιοι δικηγόροι μαζί με το σχετικό e-mail να αποστέλλουν και το
αντίστοιχο παράβολο αναβολής.
Κατά τη συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων θα προτάσσονται οι
υποθέσεις του πινακίου ή του εκθέματος, για τις οποίες τόσο οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι των

διαδίκων

έχουν

υποβάλλει

κοινή

ανέκκλητη

δήλωση

συναινετικής αναβολής, χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, όσο και
αυτές για τις οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στην Γραμματεία του
Δικαστηρίου ότι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση της υπόθεσής
τους μάρτυρα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο
μέχρι τη 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας (άρθρο
53 παρ. 2 του Ν.4839/2021).
2) Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και προκειμένου να διασφαλιστεί
η προστασία της δημόσιας υγείας και η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου,
κατά την είσοδο στο Δικαστήριο όλα τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί
λειτουργοί, δικηγόροι, υπάλληλοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 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 πριν την
είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19
(rapid test) εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω Κ.Υ.Α.
Οι

ανήλικοι

δύνανται

να

προσκομίζουν

εναλλακτικά

δήλωση

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) του τελευταίου εικοσιτετραώρου στην
οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη έχων την επιμέλεια
είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 και του άρθρου 9. Δεν απαιτείται
φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης.
Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει διενεργηθεί σε χρονικό
διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών στις εξής περιπτώσεις:
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i) κατάθεση αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα)
με αίτημα προσωρινής διαταγής,
ii) κατάθεση αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής,
iii) κατάθεση αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής,
iv) συζήτηση προσωρινής διαταγής με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα,
v) κατάθεση και συζήτηση αγωγών άρθρου 22 Ν. 1264/1982
Τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α), β) και γ), καθώς
και η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
επιδεικνύονται κατά την είσοδο στο Δικαστήριο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική
μορφή σε προσωπικό εταιριών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της Υπηρεσίας, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της
ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021.

Εφόσον τα

πιστοποιητικά επιδεικνύονται από φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στο
Δικαστήριο και προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα
παραπάνω πρόσωπα ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη
μορφή.
Στους δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες που δεν είναι
εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό δε θα επιτρέπεται η είσοδος.
Ειδικά

για

τους

δικαστικούς

υπαλλήλους

και

τους

λοιπούς

εργαζόμενους του Δικαστηρίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που
ρυθμίζουν την πρόσβαση των μόνιμων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές
δομές και ειδικότερα στα οριζόμενα στα άρθρα 3 (περ. Α παρ. 1 και 3 και περ.
Γ) και 22 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4
́ 187) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3) Επιπρόσθετα, ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την
ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η
χρήση μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και
λοιπούς παριστάμενους τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας όσο και στους
λοιπούς κλειστούς χώρους του Δικαστηρίου (εξαιρούνται τα άτομα για τα
οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών
προβλημάτων, βλ. άρθρο 1 παρ.1 πίνακας Α της ως άνω Κ.Υ.Α.),
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αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που διατίθεται σε όλους τους
χώρους της Υπηρεσίας και επιβάλλεται η τήρηση απόστασης μεταξύ των
φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο. Το ανώτατο όριο
εισερχομένων ατόμων καθορίζεται: α) εντός μεν της αίθουσας του
ακροατηρίου

του

Δικαστηρίου,

στα

δέκα

πέντε

(15)

συνολικά,

συνυπολογιζόμενων και των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου, β) εντός
δε εκάστου των λοιπών κλειστών χώρων της υπηρεσίας στα τέσσερα (4)
συνολικά ανά γραφείο, συνυπολογιζόμενων και των παρευρισκόμενων
δικαστικών υπαλλήλων. Οι τυχόν αναμένοντες εξυπηρετούνται κατά σειρά
προτεραιότητας,

διατηρώντας,

παραλλήλως,

μεταξύ

τους

απόσταση

τουλάχιστον 1,5 μέτρου.
Η παρούσα πράξη θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και
θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς με
επιμέλεια της Γραμματείας.
Καστοριά, 22.11.2021
Ο Ειρηνοδίκης
Παναγιώτης Βάκκας
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