
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

Θεσσαλονίκη,2 Οκτωβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 3535 

                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αφού λάβαμε υπόψη: 
1. το δεύτερο άρθρο της με αριθμ, Δ1α/ΓΠ.οικ.44822/14-7-2020 (ΦΕΚ Β' 

2865/14-7-2020) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών, 

2. το άρθρο 1 της με αριθμ. Δ1α/ΠΠ.οικ. 50176/8-8-2020 (ΦΕΚ Β' 3330/8-8-
2020) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , 

3. την υπ’ αριθ, πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17-8-2020 εγκύκλιο του 
Υπουργού Εσωτερικών,  

4. την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55169/11-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄΄3879), 
 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ 
 

 Οι εισερχόμενοι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης  και καθ’ όλη τη 

διάρκεια παραμονής τους εντός αυτού, να φορούν υποχρεωτικά 
μάσκα και να χρησιμοποιούν τα αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα  

που έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο του Μεγάρου. 

 Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας 
προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, 

διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών 

(ακροατηρίων) και γραφείων.  

 Η είσοδος στα γραφεία του Δικαστικού Μεγάρου να γίνεται ανά ένα 
άτομο μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

 Θα τηρείται απαρέγκλιτα, εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου    

(δικαστικών αιθουσών, γραφείων κλπ)  η απόσταση μεταξύ των 
φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστο 1,5 μέτρου. 

 Ο ανώτατος αριθμός των  εισερχομένων εντός των μικρών  δικαστικών 

αιθουσών, θα  είναι 20 έως 25 άτομα, με ανάλογη αύξηση του αριθμού  

αυτών στις μεγαλύτερες αίθουσες.   



Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αρ. πρωτ. 3535/2020 

Σελίδα 2 από 2

 

 Ο ανώτατος αριθμός των εισερχομένων στο κτίριο να μην υπερβαίνει την 

αναλογία των 10.τ.μ. κατ’  άτομο.    

 Οι εισερχόμενοι αδιακρίτως να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση στις 

περιπτώσεις που διατίθεται κατάλληλο προς τούτο προσωπικό.       

 

      Τα ανωτέρω μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται με τη 

σταδιακή λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Δικαστικού 

Μεγάρου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους 

παράγοντες. 

  

.  Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
               του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
 
 
 
                       Χρήστος Νάστας  
                      Πρόεδρος Εφετών 

 


