
                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

        ΠΡΑΞΗ  134 / 2022 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Με την υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14-5-2022 Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Δικαιοσύνης – Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου - 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών - 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων - Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό προβλέπονται τα 

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της 

Επικράτειας (ΦΕΚ B’ 2369/14.5.2022), για το διάστημα από 

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και Δευτέρα 1 Ιουνίου 

2022 και ώρα 06:00 ως εξής : 

Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων είναι υποχρεωτική η τήρηση των κάτωθι μέτρων :  

1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας κατά την είσοδο και 

παραμονή σε όλους τους χώρους της υπηρεσίας σε όλους τους 



εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των 

χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο 

χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την 

υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα 

άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς 

λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω 

αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 

τεσσάρων (4) ετών. 

2. Η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος 

περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την 

αντισηψία χεριών. 

3. Ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο και 

η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστο 

ενός και μισού (1,5) μέτρου. 

4. Η τήρηση ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των 

αιθουσών του Πρωτοδικείου μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό 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 ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

Παραγγέλλεται η τοιχοκόλληση της παρούσας στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και η κοινοποίησή της στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων. 

 

 



Ιωάννινα, 16-5-2022 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ιωαννίνων 

      

Ευανθία Αντωνάκη 


