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Έλεγχος εισερχομένων στα Δικαστήρια μέσω της εφαρμογής COVID-free GR 

(νέες ρυθμίσεις από 16.09.2021) 

20.09.2021 

 

 

 Σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις [σημείο 3 του Πίνακα της παρ. 1 του 

άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 (Φ.Ε.Κ. Β' 4214/13.9.2021), η οποία αντικατέστησε την Κ.Υ.Α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 (Φ.Ε.Κ. Β' 4206/12.9.2021)], από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 κατά 

την είσοδο σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί 

λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) 

υποχρεούνται να επιδεικνύουν (εναλλακτικώς): 

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

ανωτέρω Κ.Υ.Α. ή 

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

ανωτέρω Κ.Υ.Α. ή  

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό (νόσος 

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 (νόσου 

COVID-19) (rapid test) εντός σαράντα οκτώ ωρών (48) πριν την είσοδο, σύμφωνα με 

την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι 

ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών δύνανται να προσκομίζουν, 

εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου 

εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων 

την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω 

Κ.Υ.Α.. 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 



2 

 

ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στο Δικαστήριο στις 

περιπτώσεις: α) κατάθεσης αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας με αίτημα 

προσωρινής διαταγής, β) κατάθεσης αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής 

και γ) συζήτησης προσωρινής διαταγής. 

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

αποτελέσματος (self-test) επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά, 

μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου, στην είσοδο του Δικαστικού 

Μεγάρου Καβάλας (στη συμβολή των οδών Τενέδου και Τρίτωνος), σε προσωπικό 

εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Υπηρεσίας, οι 

οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 

4816/2021 (Φ.Ε.Κ. Α' 118) Covid-Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 

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

προηγουμένου εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.  

Στα πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, 

πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο 

πιστοποιητικό, απαγορεύεται η είσοδος στα Δικαστήρια. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσία στα Δικαστήρια είναι υποχρεωτική 

για όλους η χρήση μη ιατρικής μάσκας και η τήρηση αποστάσεων. 

 Εντέλλεται η ανάρτηση της παρούσας στους χώρους ανακοινώσεων και 

στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. 

 

 Καβάλα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος που διευθύνει το Δικαστήριο, 

 

Μαρία Οικονόμου 
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. 


