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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/20.11.2021 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’ 5401/20.11.2021), για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και
τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, και ώρα 06:00 ως εξής :
Κατά την είσοδο στους χώρους του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων οι
δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι και πολίτες υποχρεούνται να
επιδεικνύουν:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 9 της υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 72486/20.11.2021 ΚΥΑ ή
β) πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9
της ίδιας ΚΥΑ 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 (RAPID TEST) εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
9 της ίδιας ΚΥΑ.
Ταυτόχρονα

διενεργείται

έλεγχος

ταυτοπροσωπίας

του

κατόχου.
Οι ανήλικοι 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 τις παρ. 3 και 4 του
άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του
γονέα ή κηδεμόνα.
ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ 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

στους

χώρους

του

Πρωτοδικείου

στις

κάτωθι

περιπτώσεις:
 Κατάθεση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα
χαρακτήρα : α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας
(ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής, κ.λπ.) με αίτημα
προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με
αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος
προσωρινής διαταγής.
 Συζήτηση προσωρινής διαταγής με εξαιρετικά επείγοντα
χαρακτήρα.
 Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν.
1264/1982.
 Παράσταση πληρεξούσιων δικηγόρων, κατηγορούμενων και
μαρτύρων ενώπιον Ανακριτή ή Εισαγγελέα σε ποινικές
υποθέσεις

διαδικασίας

κακουργημάτων.

αυτοφώρου,

πλημμελημάτων

και

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 στην είσοδο της υπηρεσίας στο προσωπικό εταιρίας
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’

118)

COVID

FREE

GR.

Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα
(εκτός

Ευρωπαϊκής

Ένωσης),

τα

πρόσωπα

του

προηγούμενου

εδαφίου θα ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Η

ΣΤΟΥΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΧΩΡΟΥΣ

ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ σε όλα τα πρόσωπα (δικαστικούς λειτουργούς,
δικηγόρους και πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο
πιστοποιητικό.
Ειδικά

στους

δικαστικούς

υπαλλήλους

και

στους

λοιπούς

εργαζόμενους στις ως άνω υπηρεσίες εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση των μόνιμων εκπαιδευτικών
στις εκπαιδευτικές δομές και ειδικότερα τα 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 (Β΄4187) κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως εκάστοτε ισχύει. Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
βεβαίωση

νόσησης

το

τελευταίο

εξάμηνο,

όπως

αυτά

προσδιορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν.
4821/2021 (Α' 134), επιτρέπεται να εισέρχονται στους χώρους του
Πρωτοδικείου με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης. Όσοι δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον
εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση

εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256) ή
βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5
της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας

και

Επικρατείας,

όπως

εκάστοτε

ισχύει,

ή

ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται
υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR
test) με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 1 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α' 134). Ο
υποχρεωτικός

εργαστηριακός

διαγνωστικός

έλεγχος

νόσησης

διενεργείται δύο (2) φορές ανά εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την
Παρασκευή αντιστοίχως.
Επιπλέον,

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, 2. Η χρήση
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, 3. Η τήρηση απόστασης
μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστο ενός και μισού (1,5)
μέτρου και 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.
Η κατάθεση όλων των αιτήσεων, δικογράφων, κ.λπ. (αγωγών,
αιτήσεων,

εφέσεων,

πιστοποιητικών
τηλεφωνικής

κ.λπ.)

διαταγών
θα

επικοινωνίας

γίνεται
με

τη

πληρωμής,

απογράφων,

κατόπιν

προηγούμενης

Γραμματεία

για

την

ώρα

προσέλευσης. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την ώρα
παραλαβής.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών στο Πολιτικό
Τμήμα μπορεί να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το

Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί αντίγραφα ή
πιστοποιητικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για την ώρα
προσέλευσης και παραλαβής.
Παραγγέλλεται η τοιχοκόλληση της παρούσας στον πίνακα
ανακοινώσεων

της

υπηρεσίας

και

η

κοινοποίησή

της

Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

Ιωάννινα, 21-11-2021
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ιωαννίνων
Παντελεήμων Ζήμνας

στον

