ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΑΞΗ 125/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 15 παρ. 7 εδ. β΄ περ. αα και εδ. γ΄ του ν. 1756/1988
β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ ΥΓ 56/2-10-2020 Υγειονομικό Πρωτόκολλο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης – Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης
γ) το υπ’ αριθμ. 6/2021 πρακτικό της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και
Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής
δ) την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 22439/9-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1441/10-4-2021)
ε) την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ασφαλούς λειτουργίας
του Εφετείου Θράκης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Το Εφετείο Θράκης θα λειτουργεί, κατά το χρονικό διάστημα από τη
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, με το
απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, μειωμένο, κατά συνέπεια, του ήδη
υπηρετούντος, που θα διεκπεραιώνει τις απολύτως επείγουσες εργασίες, σε
περίπτωση δε που αναφανεί ζήτημα, ως προς τον επείγοντα χαρακτήρα
αιτούμενης υπό Δικηγόρου, πολίτη κλπ ενέργειας, τούτο θα επιλύεται κατά
περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Συνιστάται αυστηρά, όπως, πριν
την υποβολή στον αρμόδιο γραμματέα οποιουδήποτε αιτήματος, ακόμη και
εάν ήθελε θεωρηθεί ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση, προηγείται
τηλεφωνική επικοινωνία (πολιτικό τμήμα :2531060401 και 2531060414,
ποινικό τμήμα: 2531060402 και διεύθυνση γραμματείας: 2531060400) ή
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη Γραμματεία του αρμόδιου
τμήματος του Εφετείου, (πολιτικό τμήμα: politikoefeteiothrakis@gmail.com
ποινικό τμήμα: poinikoefeteiothrakis@gmail.com) ώστε να κριθεί εάν
πράγματι συντρέχει σπουδαίος λόγος άμεσης ικανοποίησης του αιτήματος
και, σε καταφατική περίπτωση, να ορισθεί ο ακριβής χρόνος προσέλευσης

του ενδιαφερομένου, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός πολλών
προσώπων στον ίδιο χώρο και η πολύωρη αναμονή, εφόσον, εξυπακούεται,
δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα με ηλεκτρονικό τρόπο και χωρίς την
αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.
Οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί στο Εφετείο για τη
δικάσιμο της 23 Απριλίου 2021, θα εκδικασθούν κανονικά και με βάση τα έως
τώρα ισχύοντα και εφαρμοσθέντα κατά την εκδίκαση αστικών υποθέσεων σε
προγενέστερες δικασίμους, ήτοι με τους περιορισμούς που ορίζονται στην
ανωτέρω υπό στοιχ. δ΄ ΚΥΑ. Εφιστάται, όμως, η προσοχή, όπως οι
προσερχόμενοι στη Γραμματεία για κατάθεση προτάσεων και σχετικών
εγγράφων

πληρεξούσιοι

δικηγόροι

των

διαδίκων,

ενόψει

της

προαναφερόμενης συνεδρίασης εισέρχονται ανά ένας στο αρμόδιο γραφείο,
τηρούντες οπωσδήποτε τη σειρά προτεραιότητας (προηγουμένων αυτών που
είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικούς Συλλόγους άλλους αυτού της έδρας του
Δικαστηρίου), ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα και ασφαλέστερα από τους
δικαστικούς υπαλλήλους του Πολιτικού Τμήματος, ειδάλλως θα αναγκασθούν
οι υπάλληλοι να διακόψουν προσωρινά την παραλαβή των δικογράφων κλπ,
μέχρις ότου αποκατασταθεί η τάξη. Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα
συνεδριάσει κανονικά την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, με βάση τις προτάσεις
που θα εισαχθούν από τον Εισαγγελέα Εφετών. Τέλος, τα ποινικά δικαστήρια
θα συνεδριάσουν κανονικά την 19-4-2021, την 20-4-2021, την 21-4-2021 και
την 22-4-2021, αλλά θα εκδικάσουν μόνο τις υποθέσεις που έχουν
κατεπείγοντα χαρακτήρα, ήτοι αυτές που κινδυνεύουν να παραγραφούν, με
κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους, των οποίων συμπληρώνεται το
ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης, καθώς και αυτές που υπάγονται
στις εξαιρέσεις της προσωρινής αναστολής των ποινικών δικών, όπως
ορίζεται στην υπό στοιχ. δ΄ ΚΥΑ, σύμφωνα με το έκθεμα που θα συνταχθεί
έγκαιρα από τον Εισαγγελέα Εφετών αυτοτελώς ανά Δικαστήριο, ενώ, με
ευθύνη του εκάστοτε προεδρεύοντος Δικαστή, θα τηρούνται τα αναγκαία
μέτρα αποφυγής συγχρωτισμού, τόσο εντός του ακροατηρίου (με τη μη
υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού των 15 ατόμων, εξαιρουμένων φυσικά
των συνηγόρων υπεράσπισης, αλλά και τούτων εισερχομένων, ει δυνατόν,
εφόσον πρόκειται να παρασταθούν στην υπόθεση, της οποίας επίκειται η
εκδίκαση), όσο και εκτός αυτού, παρέχοντας προς τούτο τις κατά την κρίση

του οδηγίες στους εντεταλμένους αστυνομικούς υπαλλήλους. Εξυπακούεται
ότι η σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους εισερχόμενους
και κινούμενους στο Δικαστικό Μέγαρο και, ως εκ τούτου, στα γραφεία, στα
ακροατήρια και στους κοινόχρηστους χώρους του Εφετείου (διαδρόμους,
χώρους αναμονής κλπ) είναι υποχρεωτική και σε καμία περίπτωση δεν
δικαιολογείται εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή, εκτός από εκείνους, για
τους οποίους αντενδείκνυται ιατρικώς η χρήση μάσκας, καθόσον σε αντίθετη
περίπτωση θα εφαρμοσθούν σε βάρος εκάστου παρανομούντος τα υπό του
νόμου επιτασσόμενα. Επαναλαμβάνεται, ότι η τήρηση της απόστασης του 1,5
μέτρου του ενός προσώπου από το άλλο σε οποιοδήποτε χώρο του Εφετείου,
συμπεριλαμβανομένων, συνεπώς, και των ακροατηρίων έχει επισημανθεί
πλειστάκις και το μέτρο αυτό πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να
τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο της εισόδου του Εφετείου Θράκης προς
γνώση των εισερχομένων σε αυτό.
Κομοτηνή 12 Απριλίου 2021
Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης
Χρήστος Δημητριάδης
Πρόεδρος Εφετών

Κοινοποίηση
1) Εισαγγελία Εφετών Θράκης
2) Πρωτοδικείο Ροδόπης
3) Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης
4) Ειρηνοδικείο Κομοτηνής
5) Δικηγορικούς Συλλόγους Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης,
Ορεστιάδας και Ροδόπης (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα,
που ο κάθε Δικηγορικός Σύλλογος ενδεχομένως διαθέτει και, σε κάθε
περίπτωση, να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη τους)

