ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καστοριά, 8 Νοεµβρίου 2021

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αριθ. πρωτ: 2390/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α. Για το χρονικό διάστηµα από το Σάββατο, 6 Νοεµβρίου 2021 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 06:00 ισχύουν
όσα διαλαµβάνονται στο σηµείο 3 του πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 της
µε αριθµό Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ Β'
5138/5.11.2021.
Ειδικότερα, κατά την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς,
- οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι και οι πολίτες υποχρεούνται να
επιδεικνύουν

(α) πιστοποιητικό εµβολιασµού ή (β) πιστοποιητικό νόσησης ή

(γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για τη νόσο Covid-19 είτε µε
τη µέθοδο pcr εντός 72 ωρών πριν την είσοδο είτε rapid test εντός 48 ωρών
πριν την είσοδο. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαµβάνουν ανηλίκους από
δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11)
ετών, δύνανται να προσκοµίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε
οιοσδήποτε γονέας, ακόµα και µη έχων την επιµέλεια, είτε κηδεµόνας, σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 10. 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 είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των
δικηγόρων, διαδίκων κατηγορουµένων και µαρτύρων, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 10, στις κάτωθι περιπτώσεις:
i. Κατάθεση στα αστικά δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα: αίτηση προσωρινής δικαστικής προστασίας
(ασφαλιστικά µέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) µε αίτηµα προσωρινής διαταγής,
αίτηση εκούσιας δικαιοδοσίας µε αίτηµα προσωρινής διαταγής, αυτοτελές
αίτηµα προσωρινής διαταγής,

ii. συζήτηση προσωρινής διαταγής,
iii. κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982
(A’ 79),
iv. παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουµένων και
µαρτύρων ενώπιον 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 θα επιδεικνύεται είτε σε έγχαρτη µορφή είτε
ηλεκτρονικά µέσω κινητής συσκευής του φυσικού στον υπάλληλο της εταιρείας
φύλαξης (security) στην είσοδο του κτιρίου, ο οποίος θα τα σαρώνει
ηλεκτρονικά µέσω της ειδικής εφαρµογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α ́
118) Covid Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο εισερχόµενος είναι αλλοδαπός,
που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), ο έλεγχος του
πιστοποιητικού θα γίνεται σε έγχαρτη µορφή.
- οι δικαστικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να επιδεικνύουν πιστοποιητικό
εµβολιασµού ή πιστοποιητικό νόσησης ή

βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) δύο (2) φορές ανά
εργάσιµη εβδοµάδα, Τρίτη και Παρασκευή, που έχει διενεργηθεί έως σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν την Τρίτη και την Παρασκευή, αντίστοιχα.
Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι,
πάσης φύσεως εργαζόµενοι, πολίτες) που δεν

είναι εφοδιασµένα µε το

κατάλληλο πιστοποιητικό θα απαγορεύεται η είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο.
Β. Ι. Για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς και την
ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων και των
εισερχοµένων σε αυτό δικηγόρων και πολιτών, λόγω της πανδηµίας του
κορωνοϊού (Covid-19), είναι υποχρεωτική η τήρηση των κάτωθι µέτρων: 1.
xρήση µη ιατρικής µάσκας κατά την είσοδο και παραµονή σε όλους τους
χώρους του Δικαστικού Μεγάρου, 2. χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού
διαλύµατος, 3. τήρηση απόστασης µεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον
1,5 µέτρου και 4. καθορισµός ανώτατου ορίου εισερχοµένων εντός των
αιθουσών του Πρωτοδικείου µέχρι δεκαπέντε (15) άτοµα, χωρίς να
συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό τήρησης του ορίου αυτού δικαστές,
εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι. Κατ' εξαίρεση, ο αριθµός των ατόµων
στην αίθουσα µπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του
προεδρεύοντος του Δικαστηρίου, η παρουσία των ατόµων αυτών είναι

απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύµφωνα µε την K.Y.A., που
αναφέρεται στην αρχή της ανακοίνωσης αυτής.
ΙΙ. Αναφορικά µε τη λειτουργία της γραµµατείας σε σχέση µε τους πολίτες
και προς αποφυγή φαινοµένων συνωστισµού, η εξυπηρέτηση των πολιτών θα
λαµβάνει χώρα κατόπιν προηγούµενης τηλεφωνικής επικοινωνίας:
1) στον αριθµό τηλεφωνικής σύνδεσης 2467022661 για πολιτικές
υποθέσεις και
2) στον αριθµό τηλεφωνικής σύνδεσης 2467022694 για ποινικές
υποθέσεις
Παραγγέλλεται, όπως η ανακοίνωση αυτή πάραυτα τοιχοκολληθεί στην
είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς και κοινοποιηθεί στον Δικηγορικό
Σύλλογο Καστοριάς.
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Καστοριάς Δικαστής
ΕΛΕΝΗ ΚΕΧΑΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

