
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ       Κομοτηνή 15.11.2021 

 .................................        
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναγκαίων μέτρων προς αποτροπή διάδοσης του κορωνοΐού covid - 19 

κατά την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων της συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Θράκης, της δικασίμου 17.11.2021, σε εκτέλεση σχετικών ΚΥΑ και 

της με αρ 325/2021 Πράξης του Διευθύνοντος Προέδρου Εφετών Θράκης 

Η εκφώνηση των υποθέσεων θα γίνει ως ακολούθως :  

Ώρα 09.00 οι υποθέσεις Α βαθμού με αρ πιν 1, 1α,  

Ώρα 09.30 οι υποθέσεις Α βαθμού με αρ πιν  3, 4  

Ώρα 10.00 οι υποθέσεις Α βαθμού με αρ πιν 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   

Ώρα 11.00 οι υποθέσεις Α βαθμού με αρ πιν 13, 14   

Ώρα 12.00 οι υποθέσεις (κωλύματα) Α βαθμού με αρ πιν 2  

και (κωλύματα) Β βαθμού με αρ πιν 6, 7  ‘ 

Ώρα 12.30 οι  υποθέσεις Β βαθμού με αρ πιν 1, 2,  

Ώρα 13.00 οι υποθέσεις Β βαθμού με αρ πιν 3, 4, 5 

Ώρα 13.30 πμ υποθέσεις Β βαθμού με αρ πιν 8, 9, 10  

Ώρα 14.00 πμ υποθέσεις Β βαθμού με αρ πιν 11, 12  

Ώρα 14.30 πμ υποθέσεις Β βαθμού με αρ πιν 13, 14 και Αιτήσεις  

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εκδίκαση της υπόθεσης κατά την χρονική σειρά 

εκφώνησης, θα ορίζεται νέος χρόνος αυτής, τυχόν αιτήματα αναβολής θα εξετάζονται 

εκτός σειράς, κατόπιν αδείας της Προεδρεύουσας. 

 

Εντός του ακροατηρίου θα εισέρχονται μόνον συνήγοροι και διάδικοι της εκάστοτε 

υπόθεσης που συζητείται προς αποφυγή συνωστισμού. 

 

ΟΛΟΙ οι παρευρισκόμενοι εντός του ακροατηρίου επιβάλλεται:  

1. να φέρουν εναλλακτικά : πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού 

εργαστηριακού ελέγχου κορωνοΐού covid - 19 με μέθοδο PCR εντός 72 ωρών ή rapid test 

εντός 48 ωρών πριν την είσοδο 

2. να φέρουν την ενδεδειγμένη από τον ΕΟΔΥ μάσκα προστασίας  

3. να τηρούν αποστάσεις πλέον του 1,5 μ  

4. να μη δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού  



Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στο Δικαστικό Μέγαρο, στο ακροατήριο του Τριμελούς 

Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης και στην είσοδο των γραφείων της Γραμματείας του 

Εφετείου  Θράκης  

 

Η Προεδρεύουσα της συνθέσεως 

Φελεκίδου Κυριακή 

Εφέτης Θράκης 


