
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Αριθμός Πράξης      2/2022

Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης,

Σπυρίδων Μελάς, Πρόεδρος Εφετών

Αφού λάβαμε υπόψη

Α]Τις διατάξεις της  υπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.  81558/29-12-2021 ΚΥΑ

(ΦΕΚ  Β΄6290/29-12-2021),  «Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της

δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα

από  την  Πέμπτη  30  Δεκεμβρίου  2021  και  ώρα  6:00  έως  και  τη

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00», με τις οποίες, μεταξύ

άλλων, ορίζονται τα εξής:  Ι)Κατά την είσοδο στα δικαστήρια, τις

εισαγγελίες,  τα  στρατιωτικά  δικαστήρια,  τα έμμισθα και  άμισθα

υποθηκοφυλακεία,  καθώς  και  στα  πάσης  φύσεως  κτηματολογικά

γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

και την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τα φυσικά πρόσωπα

(δικαστικοί  λειτουργοί,  δικαστικοί  υπάλληλοι,  δικηγόροι,  πάσης

φύσεως  εργαζόμενοι,  πολίτες)  υποχρεούνται  να  επιδεικνύουν:  [α]

πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 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 ελέγχου ταχείας

ανίχνευσης  αντιγόνου  κορωνοϊού  COVID-19  (rapid  test)  εντός

σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3

του άρθρου 9. Οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά,

δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest),  σύμφωνα

με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.  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 στις ως

άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, στις κάτωθι

περιπτώσεις: α) Κατάθεση στα αστικά ή στα διοικητικά δικαστήρια,

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα: α)

αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα,

αίτηση  αναστολής  κ.λπ.)  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

(A’ 79)- Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων και

μαρτύρων  ενώπιον  Εισαγγελέα  ή  και  Ανακριτή  σε  ποινικές

υποθέσεις  διαδικασίας  αυτοφώρου,  πλημμελημάτων  και

κακουργημάτων. 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 των ως άνω

υπηρεσιών  σε  προσωπικό  εταιρειών  φύλαξης  (security) ή σε)  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,

εκπαιδευτές, σπουδαστές και πολίτες που δεν είναι εφοδιασμένοι με

το κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος στις ως άνω

υπηρεσίες. Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς

εργαζόμενους στις ως άνω υπηρεσίες 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  υπό  στοιχεία



Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 4187) κοινής υπουργικής απόφασης,

όπως  εκάστοτε  ισχύει.  ΙΙ)Με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου

διοίκησης  του  οικείου  δικαστηρίου  ή  εισαγγελίας,  που

τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και

αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα

ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των

εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται

υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της

εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Β) Τις  συστάσεις  της  αρμόδιας  Υγειονομικής  Επιτροπής για  τη

λήψη  ιδιαίτερων  μέτρων,  προς  αποφυγή  της  διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19  σε συνθήκες συνωστισμού, 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 1]  Η  είσοδος  φυσικών  προσώπων   (δικαστικών  λειτουργ’ων,

δικαστικών  υπάλληλων,  δικηγόρων,  πάσης  φύσεως  εργαζόμενοι,

πολιτών) στα γραφεία, ακροατήρια και λοιπούς χώρους λειτουργίας

του  Εφετείου  Θράκης,  θα  γίνεται  μόνον  με  την  επίδειξη  :  [α]

πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9

ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9

ή [γ] βεβαίωσης 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 ελέγχου ταχείας

ανίχνευσης  αντιγόνου  κορωνοϊού  COVID-19  (rapid  test)  εντός

σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3

του άρθρου 9, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και με τις εξαιρέσεις

(κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Εφετείου και

συζήτηση προσωρινής διαταγής),που προβλέπονται  διατάξεις της

υπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.  81558/29-12-2021  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  Β΄6290/29-12-

2021), κατά τα ανωτέρω.   

2] Εξουσιοδοτούμε  την  Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  της

Γραμματείας  του  Εφετείου  Θράκης,  να  ορίζει,  ανάλογα  με  τις



υπηρεσιακές  ανάγκες,  τον  κατά  περίπτωση  διαθέσιμο  επιμελητή

Δικαστηρίων,  για  την  πραγματοποίηση  των  ελέγχων  και  την

απαγόρευση εισόδου στα γραφεία, ακροατήρια και λοιπούς χώρους

λειτουργίας  του  Εφετείου  Θράκης,  σε  περίπτωση  που  δεν

πληρούνται  οι  ανωτέρω  προπεριγραφείσες   προϋποθέσεις  στο

στοιχείο 1 της παρούσας.

3] Εξουσιοδοτούμε  τους  Προεδρεύοντες  Εφέτες  των  συνθέσεων

των ποινικών Δικαστηρίων να ορίζουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές

ανάγκες, τον κατά περίπτωση διαθέσιμο επιμελητή Δικαστηρίων ή

αστυνομικό της φρουράς, για την πραγματοποίηση των ελέγχων και

την απαγόρευση εισόδου  στα   ακροατήρια του Εφετείου Θράκης,

σε περίπτωση που δεν πληρούνται  οι  ανωτέρω προπεριγραφείσες

προϋποθέσεις στο στοιχείο 1 της παρούσας.

4] Η είσοδος πολιτών στους ίδιους χώρους θα είναι επιτρεπτή για

τις ποινικές δίκες με την επίδειξη κλητηρίου θεσπίσματος / κλήσης

της  Εισαγγελίας  Εφετών  Θράκης   ή  βεβαίωσης  πληρεξουσίου

Δικηγόρου ότι ο κάτοχος του εγγράφου τυγχάνει κατηγορούμενος ή

μάρτυρας  σε  δίκη  που  έχει  εισαχθεί  στο  έκθεμα  ποινικού

δικαστηρίου.

5] Στους  χώρους  των  ακροατηρίων  του  Εφετείου  Θράκης

επιτρέπονται κατ΄ανώτατο όριο μέχρι δέκα πέντε (15) άτομα εντός

της αίθουσας.  Υπέρβαση του ως άνω αριθμού επιτρέπεται  μόνον

εάν,  κατά  την  κρίση  του  Προεδρεύοντος  του  Δικαστηρίου,  η

παρουσία επιπλέον ατόμων είναι απολύτως αναγκαία. 

6] Οι Προεδρεύοντες των πολιτικών και ποινικών συνθέσεων του

Εφετείου Θράκης, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, εντέλλονται

να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα διαφύλαξης  της δημόσιας

υγείας και να επιτηρούν την πιστή τήρησή τους. 

7]Οι Δικαστές του Εφετείου Θράκης, οι υπάλληλοι της Γραμματείας

και  όλοι  οι  εισερχόμενοι  στους  χώρους  της  Γραμματείας  του

Εφετείου  Θράκης  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 Εφετείου Θράκης ,  β)  να τηρούν  τα

μέτρα ατομικής υγιεινής, γ) να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου και δ)

να μη δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού. 

8] Συστήνεται  και  παρακαλούνται  οι  δικηγόροι,  κατά  την

εκδίκαση  των  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 συγχρωτισμού. 

9] Συστήνεται  και  παρακαλούνται  οι  δικηγόροι,  για  την  εξ

αποστάσεως  εξυπηρέτησής  τους,  όπου  είναι  εφικτό,  μετά  από  τηλεφωνική  τους

συνεννόηση με τα αρμόδια Τμήματα της Γραμματείας του Εφετείου Θράκης. 

Τμήμα Τηλέφωνο Γραφείου

Προϊσταμένη Δνσης Γραμματείας 2531060400

Πολιτικό Τμήμα 2531060414
2531060401

Επιμελητής Πολιτικού Τμήματος 2531060443

Προϊστάμενος Ποινικού Τμήματος 2531060402

Εκκαθάριση, Διατάξεις 2531060421
2531060428

 Μον/λες Κακ/των 2531060411
2531060412
2531060445

Βουλεύματα, ΜΟΕ 2531060520

Πενταμελές 2531060425

Τριμελές Κακ/των 2531060416
2531060444 



Τριμελές Πλημ/των 2531060407
2531060419

Ειδικό Γραφείο 2531060410

Επιμελητής Ποινικού Τμήματος 2531060420

 Η  παρούσα:  1)  να  αναρτηθεί  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  2)  να

κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: α) στον Διευθύνοντα την

Εισαγγελία  Εφετών Θράκης,  β)  στους  υπηρετούντες  στο  Εφετείο

Θράκης  Δικαστικούς  Λειτουργούς  και  Υπαλλήλους   γ)  στους

Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης και

3) να τοιχοκολληθεί: α) στο Δικαστικό Μέγαρο, β) στα ακροατήρια

του  Εφετείου  Θράκης  και  γ)  στην  είσοδο  των  γραφείων  της

Γραμματείας του Εφετείου Θράκης. 

Κομοτηνή  5 Ιανουαρίου 2022

Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης

Σπυρίδων Μελάς

Πρόεδρος Εφετών
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