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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Δεδομένης της αποφάσεως του Υπουργείου για πλήρη λειτουργία όλων των Δικαστηρίων κι εν
ψει της άκρως επικίνδυνης και δύσκολης κατάστασης που επικρατεί και στην Περιφέρειά μας λόγω της 
πανδημίας, αλλά και του γεγονότος ότι τα Δικαστήρια και όλες οι Υπηρεσίε
αποτελούν χώρους συγκέντρωσης κοινού και άρα υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε να απευθύνει προς όλους τους συναδέλφους
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ, να τηρούνται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ
(μάσκες ΠΑΝΤΟΥ, αντισηπτικό, συχνό πλύσιμο χεριών, αποστάσεις),
κινδύνου και την κατά το δυνατόν προφύλαξη και αποφυγή πιθανής μόλυνσης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. πράττει ό, τι είναι δυνατόν
θύνης μας, με τακτικές απολυμάνσεις, εξασφάλιση μασκών, αντισηπτικού υγρού κλπ προς όλους, και θα 
σταθεί αρωγός σε κάθε τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος, ασφαλώς 
με όρους εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Για τον λόγο αυτόν, μην διστάσετε να απευθύνεστε στον πρό
χόν ζήτημα προκύψει. 

Στο τέλος αυτής της πανδημίας, ευχόμαστε ειλικρινά να είμαστε όλοι παρόντες και 
προσέχετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας.
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      Δράμα,
Αριθμ. Πρωτ.: 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δεδομένης της αποφάσεως του Υπουργείου για πλήρη λειτουργία όλων των Δικαστηρίων κι εν
ψει της άκρως επικίνδυνης και δύσκολης κατάστασης που επικρατεί και στην Περιφέρειά μας λόγω της 

μίας, αλλά και του γεγονότος ότι τα Δικαστήρια και όλες οι Υπηρεσίες όπου δραστηριοποιούμαστε 
τελούν χώρους συγκέντρωσης κοινού και άρα υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, το Διοικητικό 
βούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε να απευθύνει προς όλους τους συναδέλφους

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ, να τηρούνται ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ  όλα τα προληπτικά μέτρα υγιεινής 
(μάσκες ΠΑΝΤΟΥ, αντισηπτικό, συχνό πλύσιμο χεριών, αποστάσεις), για την ελαχιστοποίηση κάθε 
κινδύνου και την κατά το δυνατόν προφύλαξη και αποφυγή πιθανής μόλυνσης. 

Το Δ.Σ. πράττει ό, τι είναι δυνατόν για την διασφάλιση των όρων υγιεινής εντός των χώρων ε
θύνης μας, με τακτικές απολυμάνσεις, εξασφάλιση μασκών, αντισηπτικού υγρού κλπ προς όλους, και θα 

ρωγός σε κάθε τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος, ασφαλώς 
ς εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

Για τον λόγο αυτόν, μην διστάσετε να απευθύνεστε στον πρόεδρο του Δ.Σ. για οποιοδήποτε τ

Στο τέλος αυτής της πανδημίας, ευχόμαστε ειλικρινά να είμαστε όλοι παρόντες και 
εαυτούς σας και τις οικογένειές σας. 

Εκ του Δ.Σ. 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ 
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Δράμα, 03.11.2020 
Αριθμ. Πρωτ.: 196 

Δεδομένης της αποφάσεως του Υπουργείου για πλήρη λειτουργία όλων των Δικαστηρίων κι ενό-
ψει της άκρως επικίνδυνης και δύσκολης κατάστασης που επικρατεί και στην Περιφέρειά μας λόγω της 

ς όπου δραστηριοποιούμαστε 
τελούν χώρους συγκέντρωσης κοινού και άρα υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, το Διοικητικό 
βούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε να απευθύνει προς όλους τους συναδέλφους ΤΗΝ 

όλα τα προληπτικά μέτρα υγιεινής 
για την ελαχιστοποίηση κάθε 

 

για την διασφάλιση των όρων υγιεινής εντός των χώρων ευ-
θύνης μας, με τακτικές απολυμάνσεις, εξασφάλιση μασκών, αντισηπτικού υγρού κλπ προς όλους, και θα 

ρωγός σε κάθε τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος, ασφαλώς 

δρο του Δ.Σ. για οποιοδήποτε τυ-

Στο τέλος αυτής της πανδημίας, ευχόμαστε ειλικρινά να είμαστε όλοι παρόντες και υγιείς. Να 

  


