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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

                                                                                               Κομοτηνή 22-11-2021 

 

Ενημέρωση σχετικά με την είσοδο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής για 

το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 [σύμφωνα με το σημείο 3 του Πίνακα B της 

παρ. 1 του άρθρου 1 Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 ΚΥΑ “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, 22 Νοεμβρίου 2021 και 

ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00” (ΦΕΚ Β΄ 

5401/20.11.2021)]. 

 

Κατά το ανωτέρω αναφερθέν χρονικό διάστημα (από 22.11.2021 έως 6.12.2021), οι 

δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι και οι πολίτες υποχρεούνται, κατά την είσοδο στο 

Δικαστήριο, να επιδεικνύουν:  

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της εν λόγω 

ΚΥΑ ή 

[β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ 

ή 

[γ] βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή 

rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ. 

Οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ίδιας 

ΚΥΑ, οι προβλέψεις της οποίας ως προς την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου ή δήλωσης αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου δεν καταλαμβάνουν ανηλίκους έως την συμπλήρωση του τετάρτου έτους της ηλικίας 

τους. 

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο στο Δικαστήριο των δικηγόρων, διαδίκων και 

μαρτύρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ, για κατάθεση αίτησης 

προσωρινής δικαστικής προστασίας με αίτημα προσωρινής διαταγής και για συζήτηση 

προσωρινής διαταγής. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], [β] και [γ], καθώς και η δήλωση αρνητικού 

αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω 

κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο του Δικαστηρίου σε προσωπικό 
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εταιρειών φύλαξης (security) 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 τα πιστοποιητικά επιδεικνύονται 

από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του 

προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.  

Στους δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες που δεν είναι εφοδιασμένοι 

με το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος στο Δικαστήριο. 

Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς εργαζομένους στο 

Δικαστήριο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν την πρόσβαση των μόνιμων 

εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές δομές και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 3 (περ. Α 

παρ. 1 και 3 και περ. Γ) και 22 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9.9.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄  4187), όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ,  κατά την εκδίκαση των 

υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, δύνανται να παρευρίσκονται στην αίθουσα 

συνεδριάσεων  μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα, για τον δε υπολογισμό της τήρησης του ορίου 

αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται οι δικαστές και οι δικαστικοί υπάλληλοι. 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 εν λόγω ΚΥΑ. Είναι δε υποχρεωτική 

τόσο η τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 

τ.μ.] όσο και η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 

Δικαστηρίου, καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται 

συνωστισμός. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η 

χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 

έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 

τεσσάρων (4) ετών (βλ. τον Πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1 της εν λόγω ΚΥΑ). 

 

Η Πρόεδρος του διευθύνει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής 

Ευαγγελία Καλογιάννη 

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. 


