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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  276/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

Αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:57069/17-9-2021 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, σχετικά 

με τα 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 06:00 έως και τη 

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 4337/18-9-2021, τ.Β), 

ορίζει τα εξής: 

 

1. Κατά την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής όλα τα φυσικά 

πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης 

φύσεως εργαζόμενοι και πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν:  

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της 

αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ ή  

β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της 

αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας 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 72 ωρών πριν την είσοδο, είτε με τη μέθοδο 

ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (RAPID TEST) εντός 48 ωρών 

πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της αναφερόμενης στην 
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αρχή της παρούσας ΚΥΑ.  

Οι παραπάνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανήλικους από δώδεκα ετών 

και άνω. Ανήλικοι από τεσσάρων έως έντεκα ετών δύνανται να προσκομίζουν 

εναλλακτικά δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου 24ώρου, 

στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, 

είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της αναφερόμενης στην 

αρχή της παρούσας ΚΥΑ. 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 

24 ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στο Δικαστικό Μέγαρο, 

στις κάτωθι περιπτώσεις: 

- Κατάθεση: α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά 

μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λ.π.) 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. 

- Παράσταση πληρεξούσιων δικηγόρων, κατηγορούμενων και μαρτύρων 

ενώπιον Ανακριτή ή Εισαγγελέα σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, 

πλημμελημάτων και κακουργημάτων. 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά υπό α), β) και γ), καθώς και η δήλωση 

αποτελέσματος self – test, θα επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε 

ηλεκτρονικά, μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου, στο προσωπικό 

εταιρίας φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Δικαστικού 

Μεγάρου Καστοριάς, οι οποίοι θα 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. 

Στα πρόσωπα (δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, 

δικηγόρους, πάσης φύσεως εργαζόμενους και πολίτες) που δεν θα είναι 
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εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό, θα απαγορεύεται η είσοδος 

στο Δικαστικό Μέγαρο. 

2. Ορίζεται ως μοναδική ελεύθερη είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Ροδόπης η 

κεντρική είσοδος του κτιρίου. Η είσοδος του κοινού στο Δικαστικό Μέγαρο θα 

ρυθμίζεται από τον αστυνομικό ασφαλείας της κεντρικής εισόδου με στόχο την 

αποφυγή του συγχρωτισμού εντός του κτιρίου. 

3. Ορίζεται ότι κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής 

οποιουδήποτε εισέρχεται στο Δικαστικό Μέγαρο Ροδόπης είναι υποχρεωτική η 

χρήση μάσκας και η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου. 

4. Ορίζεται ότι εντός των δικαστικών αιθουσών είναι υποχρεωτική η χρήση μη 

ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, 

διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους. 

5. Εντός των τεσσάρων αιθουσών του Πρωτοδικείου Ροδόπης καθορίζεται ως 

ανώτατο όριο ο αριθμός των δεκαπέντε (15) εισερχομένων ατόμων, μη 

συμπεριλαμβανομένων των μελών της σύνθεσης. 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 αναφερόμενη 

στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ. 

6. Έξω από τις ανωτέρω αίθουσες (ΜΟΔ και Τριμελούς) και εντός του 

περίκλειστου χώρου καθορίζεται ως ανώτατο όριο ο αριθμός των είκοσι (20) 

εισερχομένων ατόμων. 

7. Η εξυπηρέτηση δικηγόρων και πολιτών θα γίνεται από τη γραμματεία του 

Πρωτοδικείου Ροδόπης αποκλειστικά κατά τις ώρες 10:00 έως 15:00. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

Πολιτικό Τμήμα:  τηλ: 25310-60484, 482, 491, 

email:politikoprotrodop@gmail.com , 

Ποινικό τμήμα:  τηλ: 25310-60505, 504, 487, 486, 

email: poinikoprotrodop@gmail.com 

Γραφείο Ανάκρισης: τηλ: 25310-60496 &email: anakrisikom@gmail.com 
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Διεύθυνση Γραμματείας: τηλ: 25310-60477,  

email: protodrodop@gmail.com 

Κομοτηνή, 20/09/2021 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ροδόπης 

 

Ευαγγελία Αλεξακίδου 

 

Κοινοποίηση: Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 

Τοιχοκόλληση: Κεντρική είσοδος του Δικαστικού Μεγάρου Ροδόπης 
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