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ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππόςε ηελ κε Αξ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 33466, (ΦΔΚ ΄Β 2093/31-5-2020), Απόθαζε ησλ
Υπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Υπνζέζεσλ, Υγείαο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Γηθαηνζύλεο θαη Δζσηεξηθώλ.
Απνθαζίδνπκε
Σύκθσλα κε ην άξ.1
Όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ Χαιθίδαο από 1/6/2020 έωο θαη 15/7/2020 ζα
γίλεηαη ππό ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηελ από
25/5/2020 γλώκε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Γεκόζηαο Υγείαο έλαληη ηνπ COVID19 γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα:


Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ζην ρώξν ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ θαη ζην ρώξν
ηνπ Κηεκαηνινγίνπ από 1/6/2020 έσο θαη 15/7/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ώξεο 8.30 πκ
έωο 13.00 κκ γηα θαηάζεζε θαη παξαιαβή εγγξάθωλ, πηζηνπνηεηηθώλ θ.α. θαη
από 10.00 έωο 14.00 κκ γηα ηνλ έιεγρν ηίηιωλ απζηεξά. Πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζνύλ θαηλόκελα ζπλσζηηζκνύ θαη ζπκθόξεζεο εληόο ηεο ππεξεζίαο θαη
επεηδή δελ είλαη δπλαηόο ν αεξηζκόο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ πνπ ζηεγάδεηαη ην
Υπνζεθνθπιαθείν, ε αλακνλή ζα είλαη εθηόο θηηξίνπ.



Ο κέγηζηνο αξηζκόο πξάμεσλ ηελ εκέξα αλά ζπλαιιαζζόκελν

νξίδεηαη ζηηο 4

πξάμεηο.


Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε κάζθαο θαη γαληηώλ θαηά ηελ είζνδν ζην ρώξν.



Δπηβάιιεηαη ε ηήξεζε απνζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ από άιιν άηνκν.



Γηαηίζεηαη αληηζεπηηθό δηάιπκα γηα ρξήζε από ην θνηλό.



Γηελέξγεηα ειέγρνπ ηίηισλ από δηθεγόξνπο, ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη δηθαζηηθνύο
επηκειεηέο (δύν άηνκα ζην ρώξν ηνπ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ θαη ηξία άηνκα ζην
ρώξν ηνπ Υπνζεθνθπιαθείνπ) κε κέγηζηε δηάξθεηα παξακνλήο ζην ρώξν
(Υπνζεθνθπιαθείν θαη Κηεκαηνιόγην) 30 ιεπηά αλά άηνκν πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηνύληαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη.



Θα ηεξεζνύλ 3 ζεηξέο εηζόδνπ. Σεηξά εηζόδνπ γηα δηελέξγεηα ειέγρνπ ηίηισλ, ζεηξά
εηζόδνπ γηα έθδνζε θαη παξαιαβή πηζηνπνηεηηθώλ θαη αληηγξάθσλ θαη ζεηξά εηζόδνπ
γηα θαηάζεζε πξάμεσλ θαη έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ.



Δλόςεη ηεο κε δπλαηόηεηαο ρξήζεο πηζησηηθώλ/ρξεσζηηθώλ θαξηώλ, ζπζηήλνπκε
ζηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο ηελ επηινγή επηηαγώλ σο ηξόπν εμόθιεζεο εμόδσλ
κεηαγξαθήο, εγγξαθήο, θιπ.

Γηεπθξηλίδεηαη όηη:


Έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ζα εμππεξεηνύληαη
ζην βαζκό ηνπ θαηεπείγνληνο.



Γελ δύλαηαη ηαπηόρξνλα λα γίλεηαη έιεγρνο ηίηισλ θαη θαηάζεζε πξάμεσλ θαη
ινηπώλ πηζηνπνηεηηθώλ από ην ίδην άηνκν.



Η θάζε είδνπο αηηεζείζα ζπλαιιαγή ζα ζπλνδεύεηαη κε ηα απαξαίηεηα κεγαξόζεκα.

Σπληζηνύκε ηελ απνθπγή πξνζέιεπζεο ζην ρώξν ηεο ππεξεζίαο αηόκσλ κε νηνδήπνηε
ζύκπησκα ίσζεο.
Δίλαη δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο, πνπ έγθεηηαη ζηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζύλε θαζώο
πξνέρεη ε Γεκόζηα Υγεία. Διπίδνπκε ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία ζαο.
Υαιθίδα 1/6/2020
Ζ Αλαπιεξώηξηα Πξνϊζηακέλε ηνπ
Τπνζεθνθπιαθείνπ Υαιθίδαο
Αλαζηαζία Κνππίδνπ
Σ.Δ. Γηνηθεηηθνύ-Λνγηζηηθνύ

