ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή, 17-1-2022
Αριθ. πρωτ. 32/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.2158/14-1-2022 Απόφασης 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,

Διακυβέρνησης, Υποδομών
Πολιτικής,

Αγροτικής

Μετανάστευσης
και

Μεταφορών,

Ανάπτυξης

και

και

Ασύλου,

Ναυτιλίας

Τροφίμων,

Ψηφιακής

και Νησιωτικής

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 17 Ιανουαρίου 2022 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ B΄
67/14-1-2022) και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη διεξαγωγή των
εργασιών του Πρωτοδικείου Ροδόπης, ορίζονται τα εξής:
1. Ορίζεται ως μοναδική ελεύθερη είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής

η κεντρική είσοδος του κτιρίου.
2. Κατά την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής οι δικαστικοί λειτουργοί,
δικηγόροι και πολίτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της
αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ ή
β) πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 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 εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο,
είτε με τη μέθοδο ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (RAPID
TEST) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3
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του άρθρου 9 της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ.
Ταυτόχρονα, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου
9 της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ, στην οποία (δήλωση)
προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε
κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την
επίδειξη της δήλωσης. Οι προβλέψεις της αναφερόμενης στην αρχή της
παρούσας ΚΥΑ ως προς την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου ή δήλωσης
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν καταλαμβάνουν ανηλίκους έως τη 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 των
δικηγόρων, διαδίκων, κατηγορουμένων και μαρτύρων στο Δικαστικό Μέγαρο,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της αναφερόμενης στην αρχή της
παρούσας ΚΥΑ, στις κάτωθι περιπτώσεις:
- Κατάθεση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα:
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 με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.
- 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
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Μεγάρου Κομοτηνής, οι οποίοι θα 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 θα ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη
μορφή.
Στα πρόσωπα (δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους και πολίτες) που
δεν

θα

είναι

εφοδιασμένα

με

το

κατάλληλο

πιστοποιητικό,

θα

απαγορεύεται η είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο.
Ειδικά

στους

δικαστικούς

υπαλλήλους

και

στους

λοιπούς

εργαζομένους στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής που δεν διαθέτουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας
ΚΥΑ

αντιστοίχως,

εφαρμόζονται

οι

υπό

στοιχεία

Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β΄ 4207) και Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β΄
4766)

κοινές

υπουργικές

αποφάσεις,

όπως

εκάστοτε

ισχύουν.

Πλέον

συγκεκριμένα και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στις ως άνω κοινές
υπουργικές αποφάσεις, οι δικαστικοί υπάλληλοι και λοιποί εργαζόμενοι στο
Δικαστικό Μέγαρο, οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
βεβαίωση νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της
αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ αντιστοίχως, προκειμένου να
εισέλθουν στο Δικαστικό Μέγαρο υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης. Ο εργαστηριακός
διαγνωστικός έλεγχος των παραπάνω προσώπων υποχρεωτικά διενεργείται
δύο (2) φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), με
χρονική απόσταση μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ωρών, σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια,
όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε
ιδιώτες ιατρούς, με δική τους δαπάνη. Ήτοι, τα ανωτέρω πρόσωπα
υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο Δικαστικό
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Μέγαρο και να προσκομίζουν στην υπηρεσία τη βεβαίωση αρνητικού
εργαστηριακού ελέγχου κάθε Τρίτη και Παρασκευή εκάστης εβδομάδος.
Υπεύθυνη για τον έλεγχο προσκόμισης της ως άνω βεβαίωσης αρνητικού
εργαστηριακού

ελέγχου

ορίζεται

η

Προϊσταμένη

της

Διεύθυνσης

της

Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ροδόπης.
3. Ορίζεται ότι οι Δικαστές του Πρωτοδικείου Ροδόπης, οι υπάλληλοι της
Γραμματείας και όλοι οι εισερχόμενοι στους χώρους της Γραμματείας του
Πρωτοδικείου Ροδόπης και στα ακροατήρια εκδίκασης πολιτικών και ποινικών
υποθέσεων

υποχρεούνται:

α)

να

φορούν

μάσκα

μόνο

υψηλής

αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα
(χειρουργική και υφασμάτινη), σύμφωνα με τις συστάσεις της αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής, λόγω του συνωστισμού που επικρατεί στους
χώρους λειτουργίας του Πρωτοδικείου, β) να τηρούν τα μέτρα ατομικής
υγιεινής, γ) να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου και δ) να μη δημιουργούν
συνθήκες συγχρωτισμού.
4. 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.
5. Έξω από τις ανωτέρω αίθουσες (ΜΟΔ και Τριμελούς) και εντός του
περίκλειστου χώρου καθορίζεται ως ανώτατο όριο ο αριθμός των είκοσι (20)
εισερχομένων ατόμων.
6. Εντέλλονται οι Προεδρεύοντες των πολιτικών και ποινικών συνθέσεων
του Πρωτοδικείου Ροδόπης, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, να λαμβάνουν
όλα τα αναγκαία μέτρα διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και να επιτηρούν την
πιστή τήρησή τους.
7. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 56 του Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ A'
246/10.12.2021) ορίζεται ότι: « 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238
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του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α` 182) στον πρώτο και
δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη
δικάσιμο, ο Πρόεδρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει
χρονικά, εντός της αυτής ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα
υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός, με πρωτοβουλία του γραμματέα,
γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της
δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους
τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο,
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον
συμπεριλαμβάνονται

υποθέσεις

με

διάδικο

το

Ελληνικό

Δημόσιο,

και

προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι
γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων
solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω
σύστημα. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των
πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της
υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου,
εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα με κοινή
ανέκκλητη δήλωσή τους ή σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς ανέκκλητες
δηλώσεις τους, οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραμματεία του
δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο
μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης
ημέρας. 2. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να
εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το
δηλώσουν

στη

γραμματεία

του

δικαστηρίου

μέσω

μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της
προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση
της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος. 3.
Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για
διαφορές

ή

δικαιοδοσίας,

υποθέσεις

των

ειδικών

του Κτηματολογίου

και

διαδικασιών,
των

της

ασφαλιστικών

εκούσιας
μέτρων,

εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων. 4. Το
παρόν ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Μαρτίου 2022».
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Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου Ροδόπης,
στην οποία θα υποβάλλονται οι δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
56 Ν. 4871/2021, είναι : politikoprotrodop@gmail.com

8. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι με το άρθρο 57 του Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ A'
246/10.12.2021) ορίζεται ότι: «1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η
Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2022 η εκδίκαση υποθέσεων
χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται
ως εξής: α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του
άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου
με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. β) Στη δήλωση
της περ. α`, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ` ου η
αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ` ου στην αιτούμενη
προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ` ου. γ) Στην έγγραφη
συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση
απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική
εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο
ακίνητο. 2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη
και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. Η συναίνεση του προσημειούχου
δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του».
9. Αναφορικά με τη λειτουργία της γραμματείας σε σχέση με τους
δικηγόρους και τους πολίτες και προς αποφυγή φαινομένων συνωστισμού,
συνιστάται η προηγούμενη τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία, ως
ακολούθως:
Πολιτικό

Τμήμα:

τηλ.

2531060484

-

482

-

491,

email:

politikoprotrodop@gmail.com
Ποινικό

τμήμα:

τηλ.

2531060505

-

504

-

487

-

486,

poinikoprotrodop@gmail.com
Γραφείο Ανάκρισης: τηλ: 2531060496, email: anakrisikom@gmail.com
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email:

Διεύθυνση Γραμματείας: τηλ: 2531060477, email: protodrodop@gmail.com
Παρακαλούνται

οι

πληρεξούσιοι

δικηγόροι

κατά

την

εκδίκαση

πολιτικών υποθέσεων να κάνουν χρήση της δικονομικής ευχέρειας
παράστασης με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, στις περιπτώσεις
που επιτρέπεται κατά το νόμο, προς αποφυγή φαινομένων συνωστισμού.
Παραγγέλλεται, όπως η παρούσα Ανακοίνωση: 1) κοινοποιηθεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: α) στη Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ροδόπης Εισαγγελέα Πρωτοδικών β) στους υπηρετούντες στο Πρωτοδικείο
Ροδόπης Δικαστικούς Λειτουργούς και Υπαλλήλους, γ) στον Δικηγορικό
Σύλλογο Ροδόπης και 2) τοιχοκολληθεί: α) στην είσοδο του Δικαστικού
Μεγάρου Κομοτηνής, β) στην είσοδο των γραφείων της Γραμματείας του
Πρωτοδικείου Ροδόπης και γ) στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου Ροδόπης.
Κομοτηνή, 17-1-2021
Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ροδόπης
Ευαγγελία Αλεξακίδου
Πρόεδρος Πρωτοδικών
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