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      Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για 
την οικονομική συνδρομή της ΟΔΥΕ ώστε να εφοδιαστούμε ορισμένα 
απαραίτητα υλικά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά και για τις 
εν γένει κινητοποιήσεις και δράσεις σας σχετικά με το επείγον τούτο 
ζήτημα. Σε απάντηση της υπ’ αρ.πρωτ.159/29-4-2020 πρόσκλησής σας ο 
Σύλλογός μας αιτείται τα παρακάτω: 
 
1. Επειδή ο Νομός Ξάνθης αποτελεί έναν από τους Νομούς που τέθηκαν σε 
κατ’ οίκον περιορισμό με απαγόρευση εξόδου από το σπίτι (παρά μόνον 
για εργασία, επίσκεψη σε γιατρό, φαρμακείο και σούπερ μάρκετ), ενώ 
έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα των μηνυμάτων οι επιλογές “4, 5, 6”, 
γεγονός που αποδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία 
βιώνουμε με πολλά κρούσματα και θανάτους στην πόλη μας (Aπό τους 9 
θανάτους σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι 8 
προέρχονται από την Ξάνθη κι από τα 80 κρούσματα τα 40), ενώ ο Δήμος 
Μύκης Ξάνθης βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε αυτά τα άκρως 
περιοριστικά μέτρα και λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητας την οποία 
έκρινε για την πόλη μας ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρησης Κρίσεων, αιτούμαστε από την Επιτροπή να χορηγηθεί στο 
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης Υπηρεσία Ασφάλειας για την είσοδο του 
κτιρίου και τα ακροατήρια, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, γεγονός που 
έχει ήδη εγκρίνει το Υπουργείο Διακιοσύνης σε ορισμένα Ειρηνοδικεία της 
χώρας, (βλ. ενδεικτικά το με αρ.πρωτ.20289/29-4-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Α΄ Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού του ιδίου Υπουργείου) 
παρακαλούμε πολύ όπως συμπεριλάβει και το Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, 
καθώς εδρεύουν όλες οι Δικαστικές Υπηρεσίες στο εσωτερικό του 
(Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών). 
 
2. Να καταστεί υποχρεωτική η θερμομέτρηση με λέιζερ στους 
εισερχόμενους πολίτες στην είσοδο του Μεγάρου και να μας χορηγηθούν 
δύο θερμόμετρα λέιζερ για τη χρήση τους από την Υπηρεσία Ασφάλειας.  
 
3. Την έγκριση προστατευτικών ψευδοτοιχίων (πλέξιγκλας) για την 
οριοθέτηση των χώρων εισόδου του Μεγάρου. 



 
4. Την έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση αντισηπτικών και γαντιών 
για τους υπαλλήλους, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη αλλά και 
βάσεων για αντισηπτικά  στους διαδρόμους προκειμένου για τη χρήση 
τους από το κοινό. 
 
5. Την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου ωραρίου για την εξυπηρέτηση 
του κοινού, προκειμένου να μην είμαστε εκτεθειμένοι όλο το 8ωρο της 
εργασίας μας (Προτεινόμενες ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 10.00-14.00), 
ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα εξυπηρετούμε τηλεφωνικά και διαδικτυακά με 
e-mails. 
 
6. Προκειμένου για την αποφυγή συνωστισμού στις αίθουσες των 
ακροατηρίων να απαγορεύεται η είσοδος παρά μόνον για τους 
εμπλεκόμενους της υπόθεσης που δικάζεται, ενώ οι υπόλοιποι που 
σχετίζονται με τις λοιπές υποθέσεις του ιδίου πινακίου να περιμένουν 
στον αύλειο χώρο του κτιρίου ή έξω από αυτό, η δε Υπηρεσία Φύλαξης θα 
ρυθμίζει την κυκλοφορία εισόδου και εξόδου από τα ακροατήρια. 
 
Πιστεύουμε ότι η δημόσια υγεία είναι ζήτημα ύψιστης σημασίας και 
ιδιαίτερα για το Νομό Ξάνθης σας παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα 
των αιτημάτων μας. 
 

Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. 
 

Η Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας 
 
Αναστασία Χατζοπούλου          Μαρία Κομνίδου 
 
 
 


