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ΑΡΙΘΜΟΣ  184    /2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

Αφού έλαβε υπόψη 1) την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 60400/03.10.2021 (ΦΕΚ Β'  
4577/ 03.10.2021) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 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 Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ έως και Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 
2021 ώρα 06:00΄π.μ..», 2) τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 

                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ότι κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 και 

ώρα 06:00΄π.μ. έως Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00΄π.μ. 
 

κατά την είσοδο στο κτίριο του Δικαστηρίου, 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 10 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 

55400/12.9.2021 ΚΥΑ (: εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-

kai-pronoia/koronoios-covid-19) ή 

[β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 

55400/12.9.2021 ΚΥΑ (: εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με 

rapid test εντός 30 ημερών μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Ο 

α΄θετικός έλεγχος  διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς 

δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο 

διαβατήριο) 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 10 υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 
55400/12.9.2021 ΚΥΑ. 

       Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (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. 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 είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών 

προσώπων στις ως άνω υπηρεσίες, στις κάτωθι περιπτώσεις: 

 Κατάθεση στα αστικά ή στα διοικητικά δικαστήρια α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας 

(ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας 
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δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή V) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής, 

 Συζήτηση προσωρινής διαταγής 

 Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α' 79) 

 Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων 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 αποτελέσματος self-test επιδεικνύονται 

είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου με ταυτόχρονο 

έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, στην είσοδο του Δικαστηρίου σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security), 

οι οποίοι θα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) Covid 

Free GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 

του προηγούμενου 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 στο κτίριο του Δικαστηρίου. 

Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς 
εργαζομένους 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/ΓΠοικ 55254/09.9.2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α. , όπως 
εκάστοτε ισχύει, ήτοι υποχρεούνται σε προσέλευση στην υπηρεσία με 
προσκομιδή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης 
τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή  PCR test) ΔΥΟ φορές ανά 
(σχολική) εβδομάδα ήτοι πριν την Τρίτη και την Παρασκευή, αντίστοιχα, 
έως 48 ώρες πριν την προσέλευση και με δική τους δαπάνη. 

 
-Οι διασκέψεις και η διεκπεραίωση κάθε ενέργειας που αφορά τη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Πρωτοδικείου γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, και εξ αποστάσεως με 
τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση δε της ενημέρωσης διαδίκων, 
μαρτύρων και δικηγόρων, η διακοπή δίκης και  ο ορισμός νέας δικασίμου 
γνωστοποιούνται από το γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης.    

-Καθόλο το ανωτέρω διάστημα, ήτοι από Δευτέρα 04/10/2021 ώρα 06:00΄π.μ. 
έως Δευτέρα 11/10/2021 ώρα 06:00΄π.μ., επιτρέπεται η παρουσία μέχρι δεκαπέντε 
(15) ατόμων στην αίθουσα του ακροατηρίου. 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 αναγκαία για 
δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα. 
        -Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του 
Δικαστηρίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε 
εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική 
μάσκα και να τηρεί απόσταση 1,5 μ. τουλάχιστον. 

 
Μυτιλήνη, 03.10.2021 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μυτιλήνης 
Τ.Υ. 

Νακοπούλου Στέλλα 
 


