
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΡΑΞΗ:   55 /2022

Κατόπιν  της  με  αριθμό  Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29-4-2022Απόφασης  των

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,

Εθνικής  Άμυνας,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και  Κοινωνικών  

Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Δικαιοσύνης,  Εσωτερικών,  Μετανάστευσης  και  Ασύλου,  Ψηφιακής

Διακυβέρνησης,  Υποδομών  και  Μεταφορών,  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής

Πολιτικής,  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  Υφυπουργού  στον

Πρωθυπουργό, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο

της Επικράτειας από την  Κυριακή 1η Μαΐου 2022 και ώρα 06.00έως και τη

Δευτέρα  16η Μαΐου  2022  και  ώρα  06:00 (ΦΕΚ  B΄2137/30-4-2022)  και

προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  εύρυθμη  διεξαγωγή  των  εργασιών  του

Πρωτοδικείου Ροδόπης, ορίζονται τα εξής:

1. Οι Δικαστές του Πρωτοδικείου Ροδόπης, οι υπάλληλοι της Γραμματείας

και  όλοι  οι  εισερχόμενοι  στους  χώρους  της  Γραμματείας  του  Πρωτοδικείου

Ροδόπης,  καθώς  και  στα  ακροατήρια  εκδίκασης  πολιτικών  και  ποινικών

υποθέσεων (δικηγόροι και λοιποί πολίτες)υποχρεούνται κατά την είσοδο και την

παραμονή τους σε όλους τους χώρους του δικαστικού μεγάρου: α) να φορούν

συνεχώςπροστατευτική  μάσκα,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  υπό  στοιχεία

Δ1α/Γ.Π. 17917/22-3-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, β) να τηρούν τα

μέτρα ατομικής υγιεινής, γ) να τηρούν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου και δ)

να μη δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού.

2. Εντός των τεσσάρων αιθουσών του Πρωτοδικείου Ροδόπης καθορίζεται

ως  ανώτατο  όριο  ο  αριθμός  των  δεκαπέντε  (15)  εισερχομένων  ατόμων,  μη

συμπεριλαμβανομένων των μελών της σύνθεσης. Κατ' εξαίρεση, ο αριθμός των

ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση
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του  προεδρεύοντος  του  Δικαστηρίου,  η  παρουσία  των  ατόμων  αυτών  είναι

απολύτως αναγκαία.

3.  Εντέλλονται  οι  Προεδρεύοντες  των πολιτικών και  ποινικών συνθέσεων

του Πρωτοδικείου Ροδόπης, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, να λαμβάνουν

όλα τα αναγκαία  μέτραδιαφύλαξης της δημόσιαςυγείας και να επιτηρούν την

πιστή τήρησή τους.

4.  Ειδικά όσον αφορά στους δικαστικούς υπαλλήλους και  στους λοιπούς

εργαζομένους  στο  Δικαστικό  Μέγαρο  Κομοτηνής  που  δεν  διαθέτουν

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις παρ. 2

και  3  του  άρθρου  9  της  αναφερόμενης  στην  αρχή  της  παρούσας  ΚΥΑ

αντιστοίχως,  εφαρμόζονται  οι  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021  (Β΄

4207)  και  Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021  (Β΄  4766)κοινές  υπουργικές

αποφάσεις,  όπως  εκάστοτε  ισχύουν,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  4  του

άρθρου 1 της αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ. 

Υπεύθυνη  για  τον  έλεγχο  προσκόμισης  της  κατά  τα  ως  άνω βεβαίωσης

αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της

Γραμματείας του Πρωτοδικείου Ροδόπης. 

5.Η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του  Πρωτοδικείου  Ροδόπης,

στην οποία υποβάλλονται  οι  δηλώσεις  που προβλέπονται  στο άρθρο 56 Ν.

4871/2021, ως τροποποιηθέν ισχύει, είναι:politikoprotrodop  @  gmail  .  com  

6.  Αναφορικά  με  τη  λειτουργία  της  γραμματείας  σε  σχέση  με  τους

δικηγόρους  και  τους  πολίτες  και  προς  αποφυγή  φαινομένων  συνωστισμού,

συνιστάται  η  προηγούμενη  τηλεφωνική  ή  ηλεκτρονική  επικοινωνία,  ως

ακολούθως:

Πολιτικό  Τμήμα:  τηλ.  2531060484  -  482  -  491,

email:politikoprotrodop  @  gmail  .  com  

Ποινικότμήμα:  τηλ.  2531060505  -  504  -  487  -  486,email:

poinikoprotrodop  @  gmail  .  com  

Γραφείο Ανάκρισης: τηλ: 2531060496, email: anakrisikom  @  gmail  .  com  

Διεύθυνση Γραμματείας: τηλ: 2531060477, email: protodrodop  @  gmail  .  com  
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Παρακαλούνται  οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  κατά την εκδίκαση πολιτικών

υποθέσεωννα  κάνουν  χρήση  της  δικονομικής  ευχέρειας  παράστασης  με

δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται κατά

το νόμο, προς αποφυγή φαινομένων συνωστισμού.

Παραγγέλλεται,  όπως  η  παρούσα  Ανακοίνωση:  1)  κοινοποιηθεί  με

ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο:  α)  στη  Διευθύνουσα  την  Εισαγγελία  Πρωτοδικών

Ροδόπης  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  β)  στους  υπηρετούντες  στο  Πρωτοδικείο

Ροδόπης  Δικαστικούς  Λειτουργούς  και  Υπαλλήλους,  γ)  στον  Δικηγορικό

Σύλλογο  Ροδόπης  και  2)  τοιχοκολληθεί:  α)  στην  είσοδο  του  Δικαστικού

Μεγάρου  Κομοτηνής,  β)  στην  είσοδο  των  γραφείων  της  Γραμματείας  του

Πρωτοδικείου Ροδόπης και γ) στα ακροατήρια του Πρωτοδικείου Ροδόπης.

Κομοτηνή, 3-5-2022

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ροδόπης

Ευαγγελία Αλεξακίδου

Πρόεδρος Πρωτοδικών
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