
     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΕΦΕΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗ                         

ΠΡΟΕΔΡΟ                                       

 

Απιθμόρ    Ππάξεωρ   384 /2020 

            Ο Πξόεδξνο Δθεηώλ Θξάθεο, Υξήζηνο Γεκεηξηάδεο 

 Αθνύ ιάβακε ππόςε: 

1. Σε κε αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.67924/23-10-2020 θνηλή απόθαζε ησλ 

Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, Δζληθήο Άκπλαο, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, Τγείαο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, Γηθαηνζύλεο, Δζσηεξηθώλ, Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζύινπ, Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο «Καλόλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ θαη άιια κέηξα πξνζηαζίαο 

ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19» (Β΄4709/), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε 

αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.68952/28-10-2020 (Β΄4757) θαη 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.69239/29-10-2020 (Β΄4777) θνηλέο απνθάζεηο ησλ ίδησλ 

σο άλσ Τπνπξγώλ. 

2. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ αλάγθε εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο, αιιά θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο 

ηεο δεκόζηαο πγείαο. 

 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δηθαζηεξίσλ θαη εηζαγγειηώλ ηνπ λνκνύ Ρνδόπεο, πνπ αξρίδεη ηελ 

30/10/2020 θαη ιήγεη ηελ 6/11/2020 –όζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία καο- 

ΟΡΗΕΟΤΜΔ  ηα εμήο: 

1. α. Σν θνηλό εηζέξρεηαη θαη εμππεξεηείηαη ππνρξεσηηθά κόλνλ ύζηεξα 

από ηειεθσληθό ξαληεβνύ θαη κόλν γηα επείγνληα δεηήκαηα, ε 

δηεπζέηεζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη εθηθηή εμ απνζηάζεσο κε ηε 

ρξήζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ. 
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β. Ζ είζνδνο ησλ δηθεγόξσλ επηηξέπεηαη ειεύζεξα, ελδείθλπηαη, όκσο, 

πξνεγνπκέλσο, ε ηειεθσληθή ηνπο επηθνηλσλία κε ην αξκόδην γξαθείν, 

ώζηε λα εμεηαζζεί εάλ ην δήηεκά ηνπο κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κέζσ 

ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο. 

2.   α. Κάζε πξνζεξρόκελνο (δηθεγόξνο ή πνιίηεο) ζηελ ππεξεζία καο 

πξέπεη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζην πξόζσπν πξνζηαηεπηηθή κάζθα 

θαη λα θνκίδεη γξαπηή αίηεζε γηα νπνηνδήπνηε δήηεκά ηνπ, ώζηε απηό 

λα αμηνινγείηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν θαη ζε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο από ηνλ Πξόεδξν ππεξεζίαο. Ζ είζνδνο ζε γξαθείν ζα 

γίλεηαη κόλνλ ύζηεξα από πξνθνξηθή  πξόζθιεζε ηνπ θέξνληνο, 

επίζεο, ππνρξεσηηθά κάζθα ζην πξόζσπν αξκνδίνπ ππαιιήινπ 

πξνο απνθπγή ζπλσζηηζκνύ. 

 β. ε θάζε απηνπξόζσπε επηθνηλσλία ηεξείηαη απόζηαζε 1,5 κέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ. 

 γ. Δμαηξνύληαη από ηε ρξήζε κάζθαο: (i) ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη 

ζε αηνκηθό ρώξν, γηα όζν δηάζηεκα είλαη εληειώο κόλνη, (ii) παηδηά 

λεώηεξα ησλ 4 εηώλ θαη (iii) άηνκα κε ηαηξηθή αληέλδεημε 

απνδεηθλπόκελε κε ηα θαηάιιεια πξσηόηππα έγγξαθα. 

3.  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δθεηείνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ, ζύκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξόκελεο ΚΤΑ, εθδηθάδνληαη ελώπηνλ ησλ πνιηηηθώλ θαη 

πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ, θαζώο θαη εθείλσλ πνπ , θαηά πεξίπησζε θαη 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζύλνληνο έρνπλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη 

ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο, θαη γίλνληαη, εθόζνλ είλαη εθηθηό, εμ 

απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ. 

4. Γηα όιν ην πξνζσπηθό, πνπ απαζρνιείηαη ζην Δθεηείν, εθαξκόδνληαη 

αλαινγηθά ηα κέηξα πνπ ηζρύνπλ γηα ην πξνζσπηθό ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ, εθόζνλ ηνύην είλαη εθηθηό. 

 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηηο πξναλαθεξόκελεο ΚΤΑ. 

 

 Ζ παξνύζα 1) λα αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη 2) λα 

θνηλνπνηεζεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν α) ζηνλ Γηεπζύλνληα ηελ 

Δηζαγγειία Δθεηώλ Θξάθεο, β) ζηνπο ππεξεηνύληεο ζην Δθεηείν 
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Θξάθεο Γηθαζηηθνύο Λεηηνπξγνύο θαη Τπαιιήινπο θαη γ) ζηνπο 

Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο  

Κομοηηνή   2 Νοεμβπίος  2020 

Ο Διεςθύνων ηο Εθεηείο  

 

 

Χπήζηορ Δημηηπιάδηρ 

Ππόεδπορ Εθεηών                               
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