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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 3 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ,οικ.55400/10-9- 
2021 (ΦΕΚ Β '4206/12-9-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης λήψης 
εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου Covid -19 στο σύνολο της 
Επικράτειας, η οποία αντικαταστάθηκε με την υπ'αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55732/13-9-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση ,η λειτουργία 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών θα γίνεται ως εξής:

Από τος 16 Σεπτεμβρίου κατά την είσοδο στην Εισαγγελία Πρωτ/κών 
Θηβών, τα φυσικά πρόσωπα δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί 
υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) 
υποχρεούνται να επιδεικνύουν στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου 
Θηβών:
Α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,

Το οποίο εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας 
https://gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-Dronoia/koronoios-covid-19 ή (εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.53719/22-9-2021 (Β'4050 ) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) 
όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων 914) ημερών 
τον εμβολιασμό για κορωνοϊο COVID-19 και επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του 
κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊο COVID-19 με 
μια (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης τους από κορωνοϊο COVID-19 
και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψη-ανάρρωσης και 
εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Από 
την ιστοσελίδα του πρώτου εδαφίου δύναται να εκδοθεί και η βεβαίωση 
μερικού εμβολιασμού για κορωνοϊο COVID-19 σε όσους έχουν 
πραγματοποιήσει την πρώτη από τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου των δύο

https://gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-Dronoia/koronoios-covid-19


(20 δόσεων και επιδεικνύουν αυτή με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος 
Β) πιστοποιητικό νόσησης,

Το οποίο εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με την μέθοδο 
PSR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊου COVID-19 (rapid-test) , εντός τριάντα (30) ημερών μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν. Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από
1) δημόσια αρχή 2) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και 
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται 
στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο και επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα 
είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του 
κατόχου.

Γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου, με την μέθοδο PSR 
για κορωνοϊο COVID-19 , που πρέπει να έχει διενεργηθεί με την λήψη 
στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των 
τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με την χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊου rapid-test , που πρέπει να έχει 
διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση 
οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται και πρέπει να έχει 
εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια η ιδιωτικά και να 
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου , όπως αναφέρεται στην 
ταυτότητα ή στο διαβατήριο.

Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) 
ετών και άνω.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, δύναται να 
προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test 
τελευταίου εικοσιτετραώρου (24), στην οποία προβαίνει είτε 
οποιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια , είτε κηδεμόνας 
, σύμφωνα με την παρ'3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία 
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 στην Εισαγγελία Πρωτ/κών Θηβών, στην περίπτωση που 
αφορά παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων, κατηγορουμένων και 
μαρτύρων ενώπιον του Εισαγγελέα σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας 
αυτοφώρου, πλημμελήματος ή κακουργήματος.

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 στην 
είσοδο του Δικαστικού μεγάρου Θηβών, 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 .Ενναλακτικά 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 τα 
κατάλληλο πιστοποιητικό απαγορεύεται η είσοδος στην Εισαγγελία 
Πρωτ/κών Θηβών.-

Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κορωνοϊο COVID-19 εντός της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θηβών ήτοι:

Την υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, 
Δικαστές, συνηγόρους, διαδίκους , δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες 
που εισέρχονται στην Εισαγγελία Πρωτ/κών Θηβών.

Στην είσοδο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών έχει τοποθετηθεί 
απολυμαντικό υγρό.

Τηρείται στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών η 
ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων.

Σε κανένα γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών δεν θα 
εισέρχονται άνω του ενός ατόμου, διότι τα γραφεία είναι μικρά και δεν 
επαρκεί ο χώρος για να τηρηθεί η προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας.
Γίνεται συνεχώς υπενθύμιση σε όλους τους χώρους της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Θηβών από τους δικαστικούς υπαλλήλους να τηρούνται οι 
αποστάσεις. -
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