
 

 

Οδηγίες προς τα δικαστήρια για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της 

διασποράς της νόσου COVID-19 

 

 

Οι πιο κάτω εισηγήσεις, βασίζονται σε οδηγίες διεθνών οργανισμών και σε 

επιδημιολογικές παρατηρήσεις από τον τοπικό και  διεθνή χώρο και έχουν στόχο τη 

λειτουργία υπό ασφαλή συνθήκες για τη Δημόσια Υγεία. 

 

 

Εφαρμόζεται ο «Οδηγός Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 

σε συνθήκες Κορωνοϊού Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις εκτός του Τομέα Παροχής 

Φροντίδας Υγείας» ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδας 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg20.pdf  

 

Σημειώνεται  πως ο εν λόγω οδηγός μεταξύ άλλων παρέχει καθοδήγηση   για τα πιο 

κάτω θέματα :  

i. Υποχρεώσεις εργοδοτών και αυτοεργοδοτούμενων προσώπων 

ii. Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής Προληπτικών και Προστατευτικών Μέτρων 

κατά του Κορωνοϊού  στους Χώρους Εργασίας 

iii. Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτουμένων για τα κατάλληλα προληπτικά και  

προστατευτικά μέτρα 

 

 

Πέραν των πιο πάνω, ειδικά για τα Δικαστήρια ισχύουν οι πιο κάτω επιμέρους 

απαιτήσεις :  

 

1. Να ορισθεί υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας του κάθε Δικαστηρίου και να 

καταρτισθεί καθηκοντολόγιο (υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικού 

SARSCoV-2, υπεύθυνος συμπλήρωσης και τήρησης μητρώου 

προσωπικού για τεστ αντιγόνου, άτομο αναφοράς κατά τη διάρκεια 

ελέγχων). 

 

2. Όσον αφορά τις αίθουσες όπου διεξάγονται οι Δίκες θα πρέπει, να γίνεται 

αποδεκτός αριθμός ατόμων(αντιδίκων δικηγόρων κ.α) σε   κάθε αίθουσα 

έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ όλων των 

ατόμων.  

 

3. Συστήνεται οποιεσδήποτε εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίου για 

οποιοδήποτε θέμα οι οποίες επιβάλλεται να γίνουν, να γίνονται με 

ραντεβού σε συνεννόηση με το πρόγραμμα του ιδίου του Δικαστηρίου, το 



οποίο θα δίνει συγκεκριμένη ώρα που θα παρευρεθεί κάποιος για 

εμφάνιση. 

 

4. Όσον αφορά τη λειτουργία του Πρωτοκολλητείου, συστήνεται Δικηγόροι 

και διάδικοι να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με Πρωτοκολλητή και να 

προγραμματίζεται συνάντηση (ραντεβού) για καταχωρίσεις και ένορκες 

δηλώσεις συγκεκριμένη ώρα και μέρα με αριθμητική σειρά ώστε να είναι 

ελεγχόμενη η καθημερινή προσέλευση  

 

5. Συστήνεται επέκταση του ωραρίου εργασίας για σκοπούς  

αποσυμφόρησης των αιθουσών και χώρων του Δικαστηρίου. 

 

 

 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 
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