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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Απόφασης 47/ 2 0 2 2
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συγκροτούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Κυριαζή, Πρόεδρο Εφετών, ως
Πρόεδρο, Ευγενία Ντολοπούλου και Πηνελόπη Σεραφείμη, Εφέτες, ως Μέλη.
Με την παρουσία της Δικαστικής Υπαλλήλου του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Ευαγγελίας Τζώρτζη, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Γραμματέα.
Συνήλθε στο κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης (γραφείο Προέδρου, αριθ.
320), σήμερα, τη 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30΄ π.μ., μετά
από πρόσκληση της Προέδρου του, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη
ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με το άρθρο μόνο της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41628/14.7.2022 (ΦΕΚ
3734/14.7.2022 Β΄) ΚΥΑ.
Ακολούθως, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
1.
4938/2022

Τις διατάξεις του άρθρου 17 §§ 2 και 7 περ. α΄ υποπερ. αδ΄ του Ν.
«Κώδικας

οργανισμού

δικαστηρίων

και

κατάστασης

δικαστικών

λειτουργών», όπως ισχύει.
2.

Τη διάταξη του άρθρου 45 του Ν. 4947/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας

(ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου
2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής
πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022), με την
οποία παρατείνονται έως 31.12.2022 οι προβλεπόμενες από το άρθρο 56 του Ν.
4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021) επείγουσες
ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.
3.

Τη

με

αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.41628/14.7.2022

κοινή

απόφαση

των

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
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Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από
την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου
2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3367).» (ΦΕΚ Β΄ 3734/14.7.2022).
4.

Τη

με

αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.38083/30.6.2022

κοινή

απόφαση

των

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
και ώρα 06:00.» (ΦΕΚ Β΄ 3367/30.6.2022).
5.

Τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών

Υποθέσεων,

Υγείας,

Προστασίας

του

Πολίτη,

Πολιτισμού

και

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του
Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (ΦΕΚ Β΄
4207/12.9.2021), όπως ισχύει.
6.

Τη

με

αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021

κοινή

απόφαση

των

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού
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τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (ΦΕΚ Β΄
4766/16.10.2021), όπως ισχύει. Και
7.

Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των

υπηρεσιών του Εφετείου Θεσσαλονίκης, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της
δημόσιας υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.

Κατά το χρονικό διάστημα από 15.7.2022 έως και 24.7.2022:

1.

Είναι υποχρεωτική η χρήση των αλκοολούχων αντισηπτικών διαλυμάτων

που είναι τοποθετημένα σε χώρους του Μεγάρου.
2.

Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών

προσώπων εντός όλων των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου.
3.

Η είσοδος στα γραφεία του Δικαστικού Μεγάρου να γίνεται ανά ένα άτομο

μόνο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.
4.

Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι λοιποί εργαζόμενοι

που δεν διαθέτουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, και
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
5.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ, στη συντομότερη

διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος του κάθε Πολιτικού Τμήματος κατανέμει χρονικά,
εντός της αυτής ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο
καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και
πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και στην Κεντρική Υπηρεσία
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων
δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο
ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν
σχετικό αίτημα με κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους ή σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς
ανέκκλητες δηλώσεις τους, οι οποίες υποβάλλονται στη γραμματεία του Εφετείου
μέσω

μηνύματος

ηλεκτρονικού

efeteio.politiko@thess-courts.gr,

ταχυδρομείου,
το

αργότερο

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

στην

μέχρι

ηλεκτρονική
τη

δωδεκάτη

διεύθυνση
ώρα

της
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Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά
τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία
του Εφετείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση efeteio.politiko@thess-courts.gr, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της
προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της
υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.
6.

Κατ΄ αναλογική εφαρμογή, οι πρόεδροι εφετών που προεδρεύουν στα

ποινικά δικαστήρια, καταρτίζουν πίνακα έγκαιρα σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.
4330/14.6.2022 (αρ. πρωτ. εισ. 2585/14.6.2022) έγγραφο του Διευθύνοντα την
Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, στον οποίο αναγράφονται οι αριθμοί πινακίων
των υποθέσεων καθώς και η ορισθείσα ημέρα και ώρα εκδίκασής τους. Ο εν λόγω
πίνακας, τουλάχιστον την παραμονή κάθε δικασίμου, α) γνωστοποιείται, με σχετική
ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εφετείου (www.efeteio-thess.gr), β)
κοινοποιείται με e-mail στους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου
Θεσσαλονίκης και γ) τοιχοκολλάται αυθημερόν στην είσοδο κάθε ακροατηρίου.
Β.

Η παρούσα απόφαση 1) να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 2) να

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εφετείου και 3) να κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο α) στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, β) στους
υπηρετούντες στο Εφετείο Θεσσαλονίκης Δικαστικούς Λειτουργούς και Υπαλλήλους
και γ) στους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη, τη 15η
Ιουλίου 2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευγενία Ντολοπούλου
Εφέτης

Ευαγγελία Τζώρτζη
Δικαστική Υπάλληλος

1)

Αναστασία Κυριαζή
Πρόεδρος Εφετών
2)

Πηνελόπη Σεραφείμη
Εφέτης

