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ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Συγκροτούμενο από τους Δικαστές: Χρήστο Νάστα, Πρόεδρο Εφετών, ως Πρόεδρο, 

Ευγενία Ντολοπούλου και Πηνελόπη Σεραφείμη, Εφέτες, ως Μέλη. 

Με την παρουσία της Δικαστικής Υπαλλήλου του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

Παρασκευής Κωνσταντινίδου, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Γραμματέα. 

Συνήλθε στο κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης (γραφείο Προέδρου, αριθ. 320), 

σήμερα, την 11η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30΄ π.μ., μετά από 

πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη ρύθμιση των 

ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το 

σημείο 3 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/7.10.2021 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 4674/8.10.2021 Β΄). 

Ακολούθως, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 2 και 7 περ. α΄ στοιχ. δδ΄ του Ν. 1756/1988 

«Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του Ν. 4839/2021 «Κύρωση της 

από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης 

Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 

«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση 

και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες 

επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 

(ΦΕΚ Α΄ 181/2.10.2021). 

3. Τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/7.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
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σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ Β΄ 4674/8.10.2021). 

4. Τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και 

Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων 

και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 

δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 

φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 

συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του 

σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

κατά τη λειτουργία τους» (ΦΕΚ Β΄ 4187/10.9.2021). Και 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Α. Κατά το χρονικό διάστημα από 11.10.2021 έως και 24.10.2021: 

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι, οι σπουδαστές και οι πολίτες 

υποχρεούνται, κατά την είσοδό τους στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, να 

επιδεικνύουν (σε έγχαρτη ή ψηφιακή μορφή): 

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή 

β) πιστοποιητικό νόσησης, ή 

γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19, είτε με τη 

μέθοδο PCR εντός 72 ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

κορωνοϊου COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδο. 

Κατ΄ εξαίρεση, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

(self test) τελευταίου 24ώρου, στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) Για ανήλικους ηλικίας 4-11 ετών. 

β) Κατάθεση στα αστικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαιρετικά 

επείγοντα χαρακτήρα: i) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, 
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αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή ii) αίτησης εκούσιας 

δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή iii) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής 

διαταγής. 

γ) Συζήτηση προσωρινής διαταγής, με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα. 

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

ε) Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων και μαρτύρων ενώπιον 

Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, 

πλημμελημάτων και κακουργημάτων. 

Ο έλεγχος γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης, ταυτόχρονα με την 

ταυτοπροσωπία του κατόχου, θα ελέγχονται από προσωπικό εταιρίας φύλαξης (security), 

εξουσιοδοτημένο προς τον σκοπό αυτό. 

Στα πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό ή 

βεβαίωση, θα απαγορεύεται η είσοδος εντός του Δικαστικού Μεγάρου. 

Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και στους λοιπούς εργαζομένους, 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη 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 με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 

4187/10.9.2021) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εισερχομένους 

στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους εντός 

αυτού. 

3. Είναι υποχρεωτική η χρήση των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων που 

είναι τοποθετημένα στην είσοδο του Μεγάρου. 

4. Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών 

προσώπων εντός όλων των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου. 

5. Η είσοδος στα γραφεία του Δικαστικού Μεγάρου να γίνεται ανά ένα άτομο μόνο 

και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

6. Ο ανώτατος αριθμός των εισερχομένων εντός των δικαστικών αιθουσών είναι 

δεκαπέντε (15) άτομα. 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 απολύτως αναγκαία. Για τον υπολογισμό του 

παραπάνω ορίου δεν συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι. 
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7. Οι εισερχόμενοι εντός του Δικαστικού Μεγάρου αδιακρίτως να υποβάλλονται σε 

θερμομέτρηση. 

8. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς 

και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν 

υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι 

εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται 

με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές 

διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή 

επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας. 

9. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά 

στη λειτουργία του Εφετείου, γίνεται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων. 

10. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, στη συντομότερη διαθέσιμη 

δικάσιμο, ο Πρόεδρος του κάθε Πολιτικού Τμήματος 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, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον 

οικείο δικηγορικό σύλλογο και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους και ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 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 στη 

γραμματεία του Εφετείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση efeteio.politiko@thess-courts.gr, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 

Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη 

συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του 

Εφετείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

efeteio.politiko@thess-courts.gr, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί 

στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος. 

Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται 

ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα 
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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, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων 

διατάξεων. 

Β. Η παρούσα απόφαση 1) να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 2) να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εφετείου και 3) να κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο α) στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, β) στους 

υπηρετούντες στο Εφετείο Θεσσαλονίκης Δικαστικούς Λειτουργούς και Υπαλλήλους και γ) 

στους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, την 11η 

Οκτωβρίου 2021. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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