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Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

Αφού λάβαμε υπόψη : α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ.

α΄  και  7  περ.  α΄  και  γ΄  του  Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και

Κατάστασης  Δικαστικών  Λειτουργών  (κ.ν.  1756/1988),  β)  την  υπ’

αριθμ.  Δ1α/ΓΠ  οικ.  57069/ΦΕΚ  Β  4337/18-09-2021  Απόφαση  των

Υπουργών   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  -  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ –ΕΘΝΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ–

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ–ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΣΥΛΟΥ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, 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 τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.00 έως

και  τη  Δευτέρα  27  Σεπτεμβρίου  2021  και  ώρα  6.00",  και  γ)   την

ανάγκη  εύρυθμης  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  του  Πρωτοδικείου

Λαμίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 § 1 αρ. 3 της ανωτέρω

ΚΥΑ, που ορίζει ότι «με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του
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οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο

του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα

τους,  εφόσον  διαθέτουν,  ορίζονται  τα  ειδικότερα  ζητήματα  που

ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους,  καθώς και

όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  που  τηρούνται  υπ'  ευθύνη  τους,  για  την

ασφαλή  λειτουργία  του  δικαστηρίου  ή  της  εισαγγελίας  ενόψει  της

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Κατ΄  εφαρμογή  των  ανωτέρω  και  για  λόγους  προστασίας  της

δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19  για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα

20  Σεπτεμβρίου  2021  ώρα  06.00  έως  και  τη  Δευτέρα  27

Σεπτεμβρίου  2021  ώρα  06.00,   για  την  ασφαλή  και  εύρυθμη

λειτουργία  του  Πρωτοδικείου  κατά την  είσοδο  φυσικών προσώπων

στην  Υπηρεσία  μας  (δικαστικών,  εισαγγελικών  λειτουργών,

δικαστικών  υπαλλήλων,  δικηγόρων  και  πολιτών)  θα

πραγματοποιείται  έλεγχος  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  1

παρ.3 της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/ΦΕΚ Β΄4337/18-9-2021 κοινής

απόφασης, ήτοι: 

-Κατά την είσοδο στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα στρατιωτικά

δικαστήρια, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, καθώς και στα

πάσης  φύσεως  κτηματολογικά  γραφεία  και  υποκαταστήματα  του

φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και την Εθνική Σχολή Δικαστικών

Λειτουργών, τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί

υπάλληλοι,  δικηγόροι,  πάσης  φύσεως  εργαζόμενοι,  πολίτες)

υποχρεούνται  να  επιδεικνύουν:  [α]  πιστοποιητικό  εμβολιασμού,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης,

σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  10  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 οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο,

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. 
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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  φυσικών  προσώπων  στις  ως  άνω  υπηρεσίες,

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, στις κάτωθι περιπτώσεις: 

-  Κατάθεση  στα  αστικά  ή  στα  διοικητικά  δικαστήρια,  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 

- Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982

(A’ 79) 

-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  επιδεικνύονται  είτε  σε  έγχαρτη μορφή είτε

ηλεκτρονικά  μέσω  κινητής  συσκευής  του  φυσικού  προσώπου  στην

είσοδο  των  ως  άνω  υπηρεσιών  σε  προσωπικό  εταιρειών  φύλαξης

(security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε υπηρεσίας,) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εκάστοτε 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  ελέγχουν  τα

ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. 
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Στα  πρόσωπα  (δικαστικοί  λειτουργοί,  δικαστικοί  υπάλληλοι,

δικηγόροι,  πάσης  φύσεως  εργαζόμενοι,  πολίτες)  που  δεν  είναι

εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος

στις ως άνω υπηρεσίες.

Η     χρήση  μάσκας  είναι     υποχρεωτική   εντός  και  εκτός  των

υπηρεσιών από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους,

διαδίκους  και  λοιπούς  παριστάμενους  εντός  όλων  των  χώρων  του

Δικαστικού  Μεγάρου  Λαμίας  (γραφεία,  διάδρομοι  και  γενικά

κοινόχρηστοι  χώροι)  και  των  δικαστικών  αιθουσών  (ακροατηρίων)

και  στον  εξωτερικό  χώρο αυτού,  έμπροσθεν  της  κεντρικής εισόδου

αυτού και στις δύο παράπλευρες κλίμακες ανόδου/ καθόδου σε/από

αυτή. Δεν επιτρέπεται η είσοδος προσώπου που δεν φέρει μάσκα.    

Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους

του Δικαστικού Μεγάρου.

Τηρείται  απόσταση  ενάμισι  (1,5)  μέτρου  μεταξύ  φυσικών

προσώπων. Στους χώρους των ακροατηρίων τηρείται απόσταση 1,5 μ.

ανάμεσα στα έδρανα των δικηγόρων, το εδώλιο του κατηγορουμένου

και την έδρα του Δικαστηρίου, όπως αυτή οριοθετείται με κόκκινες

ταινίες  στα έδρανα και  στο δάπεδο.  Επίσης,  τηρείται  υποχρεωτικά

απόσταση  1,5  μ.  ανάμεσα  στους  καθήμενους  και  μη,

παρευρισκόμενους εντός των ακροατηρίων του Δικαστικού Μεγάρου.  

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εισερχομένων ατόμων στα

ακροατήρια του  Δικαστικού Μεγάρου ορίζεται  σε  15  και  κατά την

εκδίκαση (πολιτικών και ποινικών) υποθέσεων θα προσδιορίζεται απ’

τον Διευθύνοντα τη διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων

μπορεί να υπερβεί τα 15 εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του

Δικαστηρίου η παρουσία αυτών είναι απολύτως αναγκαία.

Σε όλα τα γραφεία της Γραμματείας όλων των τμημάτων (Πολιτικών

και  Ποινικών),  στα  Γραφεία  των  Δικαστών  και  των  Προέδρων

Πρωτοδικών, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και πολίτες θα προσέρχονται

υποχρεωτικά  ένας  –  ένας  (έχοντας  προτεραιότητα  οι  πληρεξούσιοι

δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας), σύμφωνα με τις οικείες

σημάνσεις,  ώστε να τηρείται  η  απόσταση του ενάμισι  (1,5)  μέτρου

μεταξύ των φυσικών προσώπων,  ενώ η  ίδια  απόσταση θα τηρείται
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υποχρεωτικά και από όλους όσους εισέρχονται και παραμένουν στους

χώρους του Πρωτοδικείου (διαδρόμους και αίθουσες συνεδριάσεων).

Λαμία 20-09-2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΕΠΟΥΣΗΣ

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
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