
ΕΦΕΣΕΙΟ ΘΡΑΚΗ                                         Κοκοηελή 11-11-2021 

                                                                              Αρ.Πρωη.: 9209 

                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

αλαγθαίσλ κέηξσλ  απνηξνπήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, θαηά 

ηελ εθδίθαζε ησλ πνηληθώλ ππνζέζεσλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΣΡΙΜΕΛΟΤ 

ΕΦΕΣΕΙΟΤ KAKOYΡΓΗΜΑΣΩΝ ΘΡΑΚΗ θαηά ηε δηθάζηκο ηες 

15ες-11-2021, ζε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ κε ηελ ππ΄αξηζκ.  

Γ1α/ΓΠ.νηθ. 69136 /4-11-2021ΚΥΑ(ΦΔΚ Β΄ 5138/05-11-2021)    θαη κε ηελ 

ππ΄αξηζκ.  325/2021 πξάμε ηoπ Γηεπζύλνληνο ην Δθεηείν Θξάθεο Πξνέδξνπ 

Δθεηώλ. 

 1]Η εθθώλεζε ηωλ σποζέζεωλ ζα γίλεη θαηά ηελ αθόιοσζε τροληθή 

ζεηρά: 

΄Ωξα 9.00 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Α΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 1, 2,3,4,5. 

΄Ωξα 9.30 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο  Α΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ   6,7,8. 

΄Ωξα 10.00 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Α΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 9,10. 

΄Ωξα 10.30 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Α΄βαζκνύ    κε 

αξηζκνύο  11,12. 

΄Ωξα 11.00 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Α΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ  13,14. 

΄Ωξα 11.30 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα):   νη ππνζέζεηο Β΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 1,2. 

΄Ωξα 12.00 ηεο   15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Β΄βαζκνύ κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 3,4. 

΄Ωξα 12.30 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Β΄βαζκνύ κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 5,6,7. 

΄Ωξα 13.30 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Β΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 8,9,10  . 

΄Ωξα 14.00 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Β΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 11,12,13. 

΄Ωξα 14.30 ηεο 15-11-2021(εκέξα Γεπηέξα): νη ππνζέζεηο Β΄βαζκνύ  κε 

αξηζκνύο πηλαθίνπ 14,15. 



2]Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο θαηά ηε 

ρξνληθή ζεηξά εθθώλεζήο ηεο ζα νξίδεηαη λένο ρξόλνο εθδίθαζήο ηεο. 

3]Εληός ηοσ αθροαηερίοσ ζα εηζέρτοληαη κόλολ οη ζσλήγοροη θαη οη 

δηάδηθοη ηες σπόζεζες ποσ ζσδεηείηαη προς αποθσγή ζσλωζηηζκού.  

Η είζοδος εληός ηοσ αθροαηερίοσ ζσλεγόροσ ή δηαδίθοσ άιιες σπόζεζες, 

εθηός ηες ορηζζείζας ως άλω τροληθής ζεηράς(π.τ. προθεηκέλοσ περί 

αηηεκάηωλ αλαβοιής), ρσζκίδεηαη θαηόπηλ αδείας ηες Προεδρεύοσζας ηες 

ζσλζέζεως, ζε ζσλεργαζία κε ηελ αζησλοκηθή θροσρά θαη κε ηολ 

ορηζζέληα δηθαζηηθό επηκειεηή ηοσ ποηληθού αθροαηερίοσ.  

4] ΄Οινη νη παξεπξηζθόκελνη   εληόο ηνπ αθξναηεξίνπ(Γηθαζηέο, Δηζαγγειείο, 

γξακκαηείο, ζπλεγόξνπο, δηαδίθνπο, κάξηπξεο, θξνπξά) επηβάιιεηαη: i) λα 

θέξνπλ ελαιιαθηηθά :[α] πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ,  ή [β] πηζηνπνηεηηθό 

λόζεζεο, ή [γ] βεβαίσζε αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ γηα θνξσλντό 

COVID-19 κε ηε κέζνδν PCR πνπ έρεη δηελεξγεζεί είηε κε ηε ιήςε 

ζηνκαηνθαξπγγηθνύ ή ξηλνθαξπγγηθνύ επηρξίζκαηνο εληόο εβδνκήληα δύν 

(72) σξώλ πξηλ ηελ είζνδν, είηε ειέγρνπ ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγόλνπ 

θνξσλντνύ COVID-19 (rapid test) εληόο ζαξάληα νθηώ (48) σξώλ πξηλ ηελ 

είζνδν, λα θέξνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε από ηνλ ΔΟΓΥ κάζθα πξνζηαζίαο 

πξνζώπνπ, ii) λα ηεξνύλ ηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο, iii) λα ηεξνύλ απόζηαζε 

1,5 κέηξνπ θαη iv) λα κε δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο ζπγρξσηηζκνύ. 

 Η παξνύζα λα ηνηρνθνιιεζεί: α) ζην Γηθαζηηθό Μέγαξν, β) ζην αθξναηήξην 

ηνπ Τξηκεινύο Δθεηείνπ(Καθνπξγεκάησλ) Θξάθεο θαη γ) ζηελ είζνδν ησλ 

γξαθείσλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δθεηείνπ Θξάθεο.  

                                      Η Πξνεδξεύνπζα ηεο ζπλζέζεσο 

                                       

                                             Γεσξγία Σαθάινγινπ 

                                                    Δθέηεο 

 

 

 

 


