ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμός Πράξης 122/2022
Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης, Σπυρίδων Μελάς, Πρόεδρος Εφετών
Αφού λάβαμε υπόψη
1] Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 και 7 περ.α στοιχ δδ ν.1756/1988
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»,
ως ισχύει,
2] Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ.Δ1α//ΓΠ.οικ. 30819/31-05-2022 ΚΥΑ(ΦΕΚ
Β΄ 2676/31-05-2022) ««Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, για το διάστημα από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06.00
έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06.00»,
3] Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12-09-2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β΄ 4207/12-092021)«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», όπως ισχύει.
4] Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15-10-2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β΄ 4766/16-102021) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού
τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», όπως
ισχύει και
5] Την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας, καθώς και
την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Εφετείου Θράκης.
ΟΡΙΖΟΥΜΕ
Κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2022 έως και 14.6.2022:
1]Είναι υποχρεωτική η χρήση των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων
που είναι τοποθετημένα σε χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.
2]Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών
προσώπων εντός των γραφείων και των ακροατηρίων του Εφετείου Θράκης.
3]Η είσοδος στα γραφεία του Εφετείου Θράκης να γίνεται ανά ένα άτομο

μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.
4]Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι λοιποί εργαζόμενοι
που δεν διαθέτουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης,
και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, υποχρεούνται σε διενέργεια
διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού
ελέγχου (ΡCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test).
5]Οι Προεδρεύοντες των ποινικών συνθέσεων του Εφετείου Θράκης, κατά
την εκδίκαση των υποθέσεων, εντέλλονται να λαμβάνουν όλα τα κατά την
κρίση τους αναγκαία μέτρα διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, καθορίζοντας
κατά την έναρξη της συνεδρίασης την ώρα εκδίκασης των ποινικών
υποθέσεων και την παραμονή εντός του ακροατηρίου μόνον των αναγκαίων
προσώπων, προς αποφυγή συνθηκών συνωστισμού

και να επιτηρούν την

πιστή τήρησή τους.
6]Συστήνεται κατά τη διάρκεια παραμονής εντός των χώρων του Εφετείου
Θράκης και ιδίως εντός των χώρων των ακροατηρίων κατά την εκδίκαση
ποινικών υποθέσεων η χρήση της ενδεδειγμένης από τον ΕΟΔΥ μάσκας
προστασίας προσώπου από όλους τους παρευρισκόμενους εντός των ως άνω
χώρων, προς αποφυγή συνθηκών μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η παρούσα: 1) να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 2) να κοινοποιηθεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: α) στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών
Θράκης,

β)

στους

υπηρετούντες

Λειτουργούς και Υπαλλήλους

στο

Εφετείο

Θράκης

Δικαστικούς

γ) στους Δικηγορικούς Συλλόγους της

περιφέρειας του Εφετείου Θράκης και 3) να τοιχοκολληθεί: α) στο Δικαστικό
Μέγαρο, β) στα ακροατήρια του Εφετείου Θράκης και γ) στην είσοδο των
γραφείων της Γραμματείας του Εφετείου Θράκης.
Κομοτηνή 01-06-2022
Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης

Σπυρίδων Μελάς

