
                                              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΕΙΩΝ  

                                         ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας μετά την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

για επαναλειτουργία των Δικαστηρίων από 4.5.20 και έχοντας υπόψη τις οδηγίες που 

εκδόθηκαν από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας προς παρεμπόδιση της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες για λειτουργία 

των Πρωτοκολλητείων: 

 

1. Καθημερινή απολύμανση του κτηρίου 4,  των αιθουσών του κτηρίου 2 και 3 στις 

οποίες συνεδριάζουν Δικαστήρια Ποινικής Δικαιοδοσίας καθώς επίσης και του 

χώρου ολιγόωρης κράτησης κρατουμένων (κρατητήρια) από επαγγελματίες 

καθαριστές. 

 

2. Εξυπηρέτηση των δικηγόρων και του κοινού από ειδικά διαμορφωμένες θυρίδες, 

όλων των Πρωτοκολλητείων προς αποφυγή συνωστισμού στους χώρους εντός των 

Πρωτοκολλητείων που λόγω των χώρων στα οποία στεγάζονται δεν εξασφαλίζονται 

τα απαιτούμενα τετραγωνικά. 

 

3. Στις πιο πάνω αναφερόμενες θυρίδες  των Πρωτοκολλητείων τοποθετήθηκαν 

πινακίδες με ένδειξη στο καθ’ ένα ξεχωριστά για το τι καταχωρείται προς αποφυγή 

σύγχυσης και αχρείαστου συνωστισμού. 

 

Πρόσθετα, τοποθετήθηκαν τραπέζια σε κάθε θυρίδα προς τον σκοπό διευκόλυνσης 

δικηγόρων και κοινού για ετοιμασία και υπογραφή των εγγράφων που θα 

καταχωρίσουν. 

 

Έξω από τα Πρωτοκολλητεία σηματοδοτήθηκαν ευδιάκριτες γραμμές προς τήρηση 

της απόστασης των απαιτούμενων δύο  μέτρων του ενός από τον άλλον. 
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4. Παραγγέλθηκαν και αναμένεται εντός των προσεχών ημερών η τοποθέτηση 

διαχωριστικού πλαστικού υλικού, (πλέξιγκλας) στα παράθυρα, με κενό στο κάτω 

μέρος, προς τον σκοπό προστασίας τόσο των υπαλλήλων όσο και των 

δικηγόρων/κοινού. 

 

5. Αναπόφευκτα θα υπάρχει έλεγχος του αριθμού των ατόμων που εισέρχονται στα 

κτήρια των Δικαστηρίων και κατ’ επέκταση στις αίθουσες αυτών. 

 

6. Υπήρξε πρόνοια για την παραχώρηση γαντιών μιας χρήσης στο κοινό. 

 

7. Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων σε κάθε είσοδο/έξοδο Δικαστηρίου. 

Τοποθέτηση αλκολούχων διαλυμάτων σε όλα τα Πρωτοκολλητεία, γραφεία 

Δικαστών, στενογράφων, κλητήρων, κρατητήρια αστυνομικών, κοινόχρηστους 

χώρους. 

 

8. Παραχώρηση χειρουργικών μασκών σε όλο το προσωπικό του Δικαστηρίου, 

τονίζοντας την ορθή χρήση τους σύμφωνα με τις οδηγίες των Ειδικών και των 

προσφάτων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.  

 

9. Εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας και τήρηση της κοινωνικής 

αποστασίωσης μεταξύ ΟΛΟΥΣ  εντός των εγκαταστάσεων. 

 

10. Προς αποφυγή συνωστισμού των Δικηγόρων στις επαγγελματικές  Θυρίδες τους θα 

εισέρχονται μετά τις ώρες αιχμής λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων από την είσοδο 

του κτηρίου 1 κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο κλητήρα, αλλά σε καμία 

περίπτωση ο αριθμός εισερχομένων δεν θα ξεπερνά τον προβλεπόμενο  από τα 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.  
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11. Λόγω του ότι ενδέχεται αριθμός υποθέσεων να μην ήταν αναρτημένος στα ημερήσια 

Πινάκια των υποθέσεων Πολιτικής Δικαιοδοσίας κατά την προηγηθείσα  περίοδο 

αναστολής που τα Δικαστήρια δεν λειτουργούσαν κανονικά, προς αποφυγή 

αχρείαστων συναθροίσεων, παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως ετοιμάσουν 

καταστάσεις με τις υποθέσεις οι οποίες δεν   ήταν αναρτημένες, αναγράφοντας την 

ημερομηνία που θα έπρεπε να ήταν ενώπιον του Δικαστηρίου και τον Δικαστή 

ενώπιον του οποίου εκκρεμούσε και να την παραδίδουν στον Πρωτοκολλητή προς 

τον σκοπό ενημέρωσης τους και τοποθέτησης της κατάστασης αυτής στη θυρίδα 

τους. 

 

12. Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλω των χώρων των Δικαστηρίων και 

εφαρμογή όλων των οδηγιών το Υπουργείου Υγείας. 

 

 

 

  

 


