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Μέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου από 

16.09.2021 ενόψει της πανδημίας της νόσου COVID-19 

20.09.2021 

 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι 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)], μετά την 16.09.2021 το 

Δικαστήριο συνεχίζει να λειτουργεί υπό κανονικούς όρους ως προς την εκδίκαση 

των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών σχηματισμών του. 

 Ωστόσο, δεδομένου ότι στο σύνολο της Επικράτειας εξακολουθούν να 

ισχύουν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας της 

νόσου COVID-19, στο Κατάστημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας ισχύει η 

αυστηρή τήρηση των κατωτέρω αναφερόμενων μέτρων: 

► Κατά την είσοδο στο Δικαστήριο, τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί 

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

υποχρεούνται να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης 

ή 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. Στα πρόσωπα (δικαστικοί 

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

που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό, απαγορεύεται η είσοδος 

στο Δικαστήριο (για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική 

χωριστή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου).  

 ► Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους δικαστικούς 

λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς πληρεξουσίους, ιδιώτες 

διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου. 
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 ► Ορίζεται η υποχρεωτική χρήση, από όλους τους ανωτέρω 

αναφερόμενους, των ειδικών αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων απολύμανσης, 

που διατίθενται σε όλους τους κύριους χώρους του Δικαστηρίου. 

 ► Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ 

φυσικών προσώπων. 

 ► Στους δύο χώρους της Γραμματείας του Δικαστηρίου θα εισέρχεται από 

ένα (1) μόνο άτομο στον κάθε χώρο και το επόμενο θα αναμένει εκτός των χώρων 

αυτών. 

 ► Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικαστηρίου (ακροατήριο) 

επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή δέκα (10) κατ' ανώτατο όριο ατόμων (μη 

περιλαμβανομένων σε αυτά των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών 

υπαλλήλων), σύμφωνα με την καθοριζόμενη στο έκθεμα σειρά των εκφωνούμενων 

υποθέσεων, τηρώντας μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Οι 

ευρισκόμενοι εκτός της αίθουσας παράγοντες της δίκης, οι οποίοι αναμένουν τη 

σειρά τους, τηρούν ομοίως μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. 

 ► Ο εκάστοτε προεδρεύων κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο 

ακροατήριο είναι αρμόδιος για την προσήκουσα διάταξη, σε επαρκή αραίωση, των 

δικαστών στην έδρα. Είναι, επίσης, αρμόδιος για την υπόδειξη, σε όλους τους 

παρισταμένους στο ακροατήριο (πληρεξουσίους δικηγόρους και διαδίκους), της 

προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την τήρηση των λοιπών 

προβλεπόμενων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας κ.ά.). 

  

 Επισημαίνουμε ότι από την 12.10.2020 εφαρμόζεται στο Δικαστήριο “Σχέδιο 

Δράσης για το περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–CoV-2 (πανδημία 

COVID-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και των 

υπαλλήλων του Δικαστηρίου”, το οποίο εκπονήθηκε κατόπιν σχετικών οδηγιών της 

Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Σχέδιο αυτό έχει 

αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. 
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 Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων 

δύναται να γίνει και ηλεκτρονικώς, ενώ για κάθε εκκρεμή υπόθεση υπάρχει αριθμός 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να 

πληροφορηθεί για την πορεία της υπόθεσής του. 

 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. 


