
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμό 

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 Πολιτι

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 

6:00» (ΦΕΚ B’ 4674/8.10.2021)

διεξαγωγή των εργασιών του Πρωτοδικείου, αποφασίζει  τα εξής:

1. Ορίζεται ως μοναδική ελεύθερη είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Ξ

κεντρική είσοδος του κτιρίου επί της Μιχαήλ Βόγδου. Οι υπόλοιπες

παραμένουν  κλειδωμένες και θα χ

την αστυνομική φρουρά και την Εισαγγελία. 

2. Κατά την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο 

δικηγόροι 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

μέθοδο PCRπου έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή 
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ΑΡΙΘΜΟΣ   727/2021 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7.10.2021

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

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 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

.10.2021)και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 

διεξαγωγή των εργασιών του Πρωτοδικείου, αποφασίζει  τα εξής: 

Ορίζεται ως μοναδική ελεύθερη είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Ξ

κεντρική είσοδος του κτιρίου επί της Μιχαήλ Βόγδου. Οι υπόλοιπες είσοδοι

παραμένουν  κλειδωμένες και θα χρησιμοποιούνται κατόπιν συνεννόη

την αστυνομική φρουρά και την Εισαγγελία.  

Κατά την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης οι δικαστικοί λειτουργοί, 

δικηγόροι 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 

στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ ή 

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊόCOVID

που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή 

.10.2021Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

κής, Αγροτικής 

Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

το Σάββατο 

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

και προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 

Ορίζεται ως μοναδική ελεύθερη είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης η 

είσοδοι θα 

ρησιμοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με 

λειτουργοί, 

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

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

COVID-19 με τη 

που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή 
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ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 72 ωρών πριν την είσοδο, είτε με τη μέθοδο 

ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού(RAPIDTEST) εντός 48 ωρών πριν 

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

παρούσας ΚΥΑ.  

Ταυτόχρονα, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

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-

testγια αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα 24 ωρών 

πριν από την είσοδο των δικηγόρων, διαδίκων, κατηγορουμένων και μαρτύρων στο 

Δικαστικό Μέγαρο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 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) του Δικαστικού Μεγάρου Ξάνθης, το οποίο θα τα σαρώνει 
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ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 4816/2021 (Α’ 118) 

COVIDFREEGR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης), το προσωπικό φύλαξης θα ελέγχει 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 Ξάνθης, 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. Πλέον συγκεκριμένα, οι δικαστικοί υπάλληλοι και λοιποί εργαζόμενοι στο 

Δικαστικό Μέγαρο, οι οποίοι δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, προκειμένου να εισέλθουν στο 

Δικαστικό Μέγαρο υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης. Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός 

διαγνωστικός έλεγχος (rapidtest ή PCR test) των παραπάνω προσώπων δύο (2) φορές 

ανά εβδομάδα, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη Τρίτη και την Παρασκευή 

αντίστοιχα, διενεργείται από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους 

και με δική τους δαπάνη. Ήτοι, τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να 

επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο Δικαστικό Μέγαρο και να προσκομίζουν 

στην υπηρεσία τη βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή εκάστης εβδομάδος. 

Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης της ως άνω βεβαίωσης αρνητικού 

εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Γραμματείας 

του Πρωτοδικείου Ξάνθης.  

 

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

οποιουδήποτε εισέρχεται στο Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης είναι υποχρεωτική η 

χρήση μάσκας και η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου.  
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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 τριών αιθουσών του Δικαστικού Μεγάρου Ξάνθης καθορίζεται ως 

ανώτατο όριο ο αριθμός των δεκαπέντε (15) εισερχομένων ατόμων. Κατ’ 

εξαίρεση, ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα 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. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο πεντηκοστό τρίτο του  Ν. 4839/2021 

(ΦΕΚ 181/2.10.2021 τεύχος Α) προβλέπεται ότι : «1. Με την επιφύλαξη των 

άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ 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 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδέκατη 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, προ κειμένου η συζήτηση 

της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος. 3. Οι διάδικοι 

μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον 

δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του 

μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή 

συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να 

ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη 

λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την 

αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει 

ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση 

αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα 

της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια 

αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής 

πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται 

ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς 

συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Ένορκες 

βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή 

υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηματολογίου 

και ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των εκάστοτε 

ειδικότερων διατάξεων. 4. Το παρόν ισχύει από την 1η.10.2021 έως την 

31η.12.2021». 

8. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η ισχύς του άρθρου εκατοστού τετάρτου του Ν. 

4812/2021, αναφορικά με την συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη  και 

μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα 

από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ 

αριθ. 46690/23-9-2021 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄4404/23-9-

2021). 
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9. Το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών θα παραλαμβάνει αιτήσεις από 08:00 έως 

και 13:00 κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και ηλεκτρονικά στο email: 

(pistop@protodikeio-xanthis.gov.gr). Σημειώνεται ότι αιτήσεις για έκδοση 

σχετικών πιστοποιητικών που αφορούν την Προκήρυξη Δράσης «Ενίσχυση 

επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 

στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του Περιφερειάρχη  Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, θα παραλαμβάνονται ως κατεπείγουσες μόνο στις 

περιπτώσεις που το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο διαθέτει εγκριτική απόφαση 

την οποία και θα μας προσκομίζει. 

10. Η εξυπηρέτηση των συνηγόρων και του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά από τις 

θυρίδες  της γραμματείας του Πρωτοδικείου. 

11. Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας Πρωτοδικείου: 

Πολιτικό Τμήμα: τηλ:25410-26104&email: politiko@protodikeio-xanthis.gov.gr, 

Ποινικό Τμήμα: τηλ: 25410-26101&email: poiniko@protodikeio-xanthis.gov.gr, 

Γραφείο Ανάκρισης:τηλ: 25410-22700&email: anakrisi@protodikeio-

xanthis.gov.gr 

Διεύθυνση Γραμματείας: τηλ: 25410-25319 &email: grammateia@protodikeio-

xanthis.gov.gr 

Ξάνθη, 11 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ξάνθης 

 

Αργύριος Γκόγκολας 

 

Κοινοποίηση: Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης 

Τοιχοκόλληση: Κεντρική είσοδος Δικαστικού Μεγάρου Ξάνθης 

 

smaro
Ακριβές αντίγραφο
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