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ΑΡΘΘΜΟ ΠΡΑΞΗ 440  /2020 

Η ΕΘΡΗΝΟΔΘΚΗ ΜΕΟΛΟΓΓΘΟΤ 

 

Αθνχ έιαβα ππφςε 

1. Σελ κε αξηζκφ Δ1α/ΓΠ.νηθ 71342/06.11.2020 ΚΤΑ ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, Δζληθήο Άκπλαο, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Τγείαο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ, Μεηαλάζηεπζεο 

θαη Αζχινπ, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ 

θίλδπλν πεξαηηέξω δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο 

Επηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ην Σάββαην, 7 Ννεκβξίνπ 2020 έωο θαη 

ηε Δεπηέξα, 30 Ννεκβξίνπ 2020» ( ΦΔΚ Β΄ 4899/06.11.2020 ), ζχκθσλα 

κε ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ε κεξηθή αλαζηνιή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο ( κφλν 

αλαζηνιή δηθψλ κε ηηο εθεί ξεηά αλαθεξφκελεο εμαηξέζεηο ) γηα ην 



ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 07
ε
 Ννεκβξίνπ 2020 έωο θαη ηελ 30

ή
 Ννεκβξίνπ 

2020 ( 07.11.2020 – 30.11.2020), 

2. ην άξζξν 17 ηνπ λ. 4684/2020 «Κύξωζε ηεο από 30.3.2020 

Π.Ν.Π. «Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 

θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» ( A΄ 75 ) θαη άιιεο δηαηάμεηο ( ΦΔΚ 

Α΄ 86/25.04.2020 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζκφ ππ’ αξηζκφ 

2199/30.06.2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, ε ηζρχο ηεο 

ηειεπηαίαο παξαηάζεθε κέρξη ηελ 31.12.2020 κε ηελ ππ’ αξηζκφ 

53409/29.10.2020 απφθαζε ηνπ ηδίνπ σο άλσ Τπνπξγνχ ( ΦΔΚ Β΄ 

4783/29.10.2020 ), 

3. ην φηη, ζηα πιαίζηα ησλ εθηάθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα απφ ην άββαην 

7 Ννεκβξίνπ 2020 έσο θαη ηε Γεπηέξα 30 Ννεκβξίνπ 2020 έρεη 

επηβιεζεί ην κέηξν ηεο απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πνιηηψλ, ε δε 

κεηάβαζε ζε δεκφζηα ππεξεζία επηηξέπεηαη κφλν εμαηξεηηθά θαη, 

εηδηθφηεξα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή ή ηειεθσληθή 

εμππεξέηεζε θαη κφλν γηα θαηεπείγνπζεο αλάγθεο, κεηά απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ξαληεβνχ γηα ην νπνίν ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ή 

ειεθηξνληθψο ν πνιίηεο θαη ππφ ηελ επηπιένλ πξνυπφζεζε επίδεημεο ηεο 

σο άλσ ελεκέξσζεο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΘΔΑΔ/Φ.69/133/νηθ.20764/ 

7.11.2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: Ψ48Γ46ΜΣΛ6-

ΛΡ).   

4. ηελ πξνάζπηζε θπξίσο ηεο δεκφζηαο πγείαο αιιά θαη ηηο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Μεζνινγγίνπ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

ππεξεηνχλησλ ζηε Γξακκαηεία απηνχ ιφγσ ησλ πξνθαλψλ θηλδχλσλ πνπ 

εγθπκνλεί ν ζπλσζηηζκφο πνιηηψλ θαη ζπλεγφξσλ πνπ παξαηεξείηαη 

ζηνπο ρψξνπο ηεο ππεξεζίαο 



 

Ο Ρ Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

Α) Αλαζηέιινληαη πξνζωξηλά:    

1. Η δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πνιηηηθήο δίθεο έρεη πξνζδηνξηζηεί 

γηα εθδίθαζε γηα ην σο άλσ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο, πιελ απηψλ πνπ 

εμαηξνχληαη ξεηά ηεο αλαζηνιήο θαη αλαθέξνληαη εηδηθφηεξα ακέζσο 

παξαθάησ.  

2. Οη λφκηκεο θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα 

δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ θαη άιισλ ελεξγεηψλ ελψπηνλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

παξφληνο Γηθαζηεξίνπ θαζψο θαη ηεο παξαγξαθήο ησλ ζπλαθψλ 

αμηψζεσλ. 

3. Οη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο 

εθηέιεζεο θαη ηεο δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκψλ. 

    4. Η δηελέξγεηα Ελόξθωλ βεβαηώζεωλ, πιελ απηώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ρωξίο κάξηπξα, θαηά έγγξαθε δήιωζε ηνπ 

πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ ή ηνπ αηηνύληνο θαη ΜΟΝΟ θαηόπηλ ηειεθωληθνύ 

ξαληεβνύ  

            5. Η θαηάζεζε δειώζεωλ ηξίηνπ.  

            6. Η θαηάζεζε ελδίθωλ κέζωλ.  

        7. Η ρνξήγεζε αληηγξάθωλ απνθάζεωλ (πιελ ηωλ αληηγξάθωλ ηωλ 

πξνζωξηλώλ δηαηαγώλ ή ηωλ αλαθιήζεωλ απηώλ θαη ηωλ απνθάζεωλ ηωλ 

αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ πνπ ζα εθδίδνληαη ην δηάζηεκα απηό).  

8. Η βεβαίωζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο γηα ζπλαηλεηηθά δηαδύγηα.     

9. Η δηελέξγεηα απνπνηήζεωλ.  

10. Η θαηάζεζε αηηήζεωλ γηα έθδνζε δηαηαγώλ πιεξωκήο θαη 

δηαηαγώλ απόδνζεο κηζζίνπ θαη αηηήζεωλ γηα ρνξήγεζε λνκηθήο βνήζεηαο.  

11. Η ζπδήηεζε πξνζωξηλώλ δηαηαγώλ ππεξρξεσκέλσλ. Οη 

πξνζσξηλέο δηαηαγέο, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί επί αηηήζεσλ ησλ 

λ.3869/2010 θαη 4605/2019 θαη έρνπλ ηζρχ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο 



ππνζέζεσο, ζα παξαηείλνληαη κέρξη εθδφζεσο απνθάζεσο απφ ηνλ 

Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο.    

      

  ΕΞΑΘΡΟΤΝΣΑΘ από ηελ αλαζηνιή : 

 

1.  Η θαηάζεζε δηθνγξάθσλ απφ πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο, ε 

νπνία ζα γίλεηαη θάζε εξγάζηκε κέξα απφ ψξα 09.00 έσο 13.00, κεηά απφ 

πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε (ξαληεβνχ) κε ηε γξακκαηεία.   

2. Η δεκνζίεπζε απνθάζεσλ, δηαηάμεσλ θιεξνλνκεηεξίσλ θαη 

ζσκαηείσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ. Η δεκνζίεπζε δηαζεθψλ (δεκνζίσλ θαη 

ηδηνγξάθσλ) ζα γίλεηαη θαηά ηηο δηθαζίκνπο ζηηο 13.11.2020 θαη 

27.11.2020.   

3. Η εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4335/2015 ( λέα ηαθηηθή 

δηαδηθαζία ). 

4. Όιεο νη δίθεο πνπ ζπδεηνχληαη ρσξίο εμέηαζε καξηχξσλ («…εμ’ 

εγγξάθωλ…»). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ιακβάλεη ρψξα ηελ πξνηεξαία ηεο 

δηθαζίκνπ έγγξαθε δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ φισλ ησλ 

δηαδίθσλ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ( ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε / e- 

mail : eirinodikeiomessologgi@gmail.com ) φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε 

ζα εθδηθαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ. Η σο άλσ δήισζε ζα πξέπεη 

λα απνζηαιεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηελ πξνηεξαία ηεο 

δηθαζίκνπ θαη έσο ηελ 12.00΄ κεζεκβξηλή, κέζσ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο θαη  ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ έθζεζεο 

θαηάζεζεο ηνπ εηζαγσγηθνχ δηθνγξάθνπ, ηνλ αξηζκφ πηλαθίνπ, ηα 

ζηνηρεία ησλ δηαδίθσλ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πιεξεμνπζίσλ 

δηθεγφξσλ απηψλ κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

νη πνιηηηθέο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ ε ζπδήηεζε έρεη πξνζδηνξηζηεί 



ελψπηνλ ηνπ παξφληνο Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ 13.11.2020 (εκέξα 

Παξαζθεπή), ηελ 16.11.2020 ( εκέξα Γεπηέξα ) θαη 27.11.2020 (εκέξα 

Παξαζθεπή  ζα εηζαρζνύλ πξνο εθθώλεζε θαλνληθά θαηά ηελ εκέξα 

θαη ψξα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί, εθόζνλ βέβαηα ηελ πξνηεξαία ηωλ 

αλωηέξω δηθαζίκωλ θνηλνπνηεζεί ηε Γξακκαηεία ηνπ Δηθαζηεξίνπ ε 

αλωηέξω έγγξαθε δήιωζε όιωλ ηωλ δηαδίθωλ εθάζηεο απηώλ (πιελ 

βέβαηα ησλ ππνζέζεσλ ηεο λέαο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 

ζπδεηεζνχλ ρσξίο ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ δήισζεο) δεδνκέλνπ φηη 

δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ζην Γηθαζηήξην εάλ απηνί επηζπκνχλ 

λα ζπδεηεζνχλ νη ππνζέζεηο ηνπο ρσξίο κάξηπξεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη 

πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

πηλαθίσλ (θαηφπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηε Γξακκαηεία) θαη ζηε 

ζπλέρεηα, εθφζνλ ε ππφζεζε πνπ ηνπο αθνξά εηζάγεηαη πξνο εθθψλεζε 

θαηφπηλ έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ δειψζεσλ γηα κε εμέηαζε 

καξηχξσλ, ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη λνκίκωο ζην αθξναηήξην θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ (ππνρξεσηηθή θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ πιελ ησλ ππνζέζεσλ ησλ κηθξνδηαθνξψλ, δηπιφηππν 

πξνείζπξαμεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο, πξνβνιή ηπρφλ 

ελζηάζεσλ/αληελζηάζεσλ, θ.ι.π. ) θαζφζνλ ε ζπδήηεζε ησλ αλσηέξσ 

ππνζέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθά πξνθνξηθή (άξζξν 115 παξ. 2 ΚΠνιΓ), 

πξνο απνθπγή εξεκνδηθηψλ ή καηαηψζεσλ ησλ ππνζέζεσλ. 

5. Οη δίθεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

εγγπνδνζία, εγγξαθή ή κεηαξξχζκηζε πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, 

ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαζηηθή 

κεζεγγχεζε, ζθξάγηζε, απνζθξάγηζε, απνγξαθή θαη δεκφζηα θαηάζεζε 

θαηά ηα άξζξα 737, 738 ΚΠνιΓ ( π.δ. 503/1985, Α΄ 182 ), Δπξσπατθή 

Γηαηαγή δέζκεπζεο ινγαξηαζκνχ θαη’ άξζξν 738
Α
 ΚΠνιΓ, νη 

αλαθιήζεηο απηψλ, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 

702 ΚΠνιΓ. 



6. Η ρνξήγεζε ή αλάθιεζε πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ πνπ έρνπλ ήδε 

πξνζδηνξηζηεί πξνο ζπδήηεζε θαζψο θαη εθείλσλ πνπ, θαηά πεξίπησζε 

θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηξελνδίθε ππεξεζίαο, έρνπλ θαηεπείγνληα 

ραξαθηήξα θαη ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο, ε ζπδήηεζε ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη ρσξίο θιήηεπζε ηνπ εθάζηνηε αληηδίθνπ ηνπ αηηνχληα, θαηά ηα ελ 

ζπλερεία αλαθεξφκελα:  

α) Η θαηάζεζε δηθνγξάθνπ ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε 

αίηεκα ρνξήγεζεο ή αλάθιεζεο πξνζσξηλήο δηάηαμεο θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ, ζα γίλεηαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Δηξελνδίθε ππεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα 

πξέπεη λα απνζηέιιεηαη απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ αηηνχληνο 

πξηλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπ, ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ( e-mail ) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε απηήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ν 

Δηξελνδίθεο ππεξεζίαο.  

β) Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί θαη έρνπλ 

ηζρχ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο πνπ έρεη νξηζζεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο σο άλσ αλαζηνιήο, 

παξαηείλνληαη κε απφθαζε ηνπ Δηξελνδίθε ππεξεζίαο, κε ηελ νπνία 

(απφθαζε) νξίδεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο παξάηαζεο απηψλ. 

7. Η ζπδήηεζε ππνζέζεσλ ρνξήγεζεο άδεηαο ζπλαηλεηηθήο 

εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, αλάθιεζεο, εμάιεηςεο θαη 

κεηαξξχζκηζεο ζπλαηλεηηθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, ε ζπδήηεζε ησλ 

νπνίσλ ζα ιακβάλεη ρψξα φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 17 ηνπ 

λ. 4684/2020 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ’ αξηζκφ 2199/30.06.2020 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, ε ηζρχο ηεο ηειεπηαίαο ήδε 

παξαηάζεθε κέρξη ηελ 31.12.2020 κε ηελ ππ’ αξηζκφ 53409/29.10.2020 

απφθαζε ηνπ ηδίνπ σο άλσ Τπνπξγνχ ( ΦΔΚ Β΄ 4783/29.10.2020 ). 



8. Όζνλ αθνξά ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ (κε δεκνζίεπζεο 

δηαζήθεο, κε απνπνίεζεο θιεξνλνκηάο, πεξί κε άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ 

θαη αλαθνπψλ θαηά δηαηαγήο πιεξσκήο θαη δήισζεο ηξίηνπ θαη πεξί κε 

αλάθιεζεο θιεξνλνκεηεξίνπ), απηά ζα ρνξεγνχληαη κόλν θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο (ξαληεβνχ) κε ηε γξακκαηεία ηνπ παξφληνο 

δηθαζηεξίνπ.  

 

Γ) ΛΟΙΠΕ ΡΥΘΜΙΕΙ : 

 

1. Γηα ην ίδην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 07
ε
 Ννεκβξίνπ 

2020 έσο θαη ηελ 30
ή
 Ννεκβξίνπ 2020   θαη παξά ηνπ φηη, ζχκθσλα κε 

ηελ αλσηέξσ ΚΤΑ, δελ πξνβιέπεηαη κελ ε  αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, παξέρεηαη φκσο παξάιιεια ζην 

αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο απηνχ ε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα νξίζεη «…ηα 

εηδηθόηεξα δεηήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ εύξπζκε δηεμαγωγή ηωλ εξγαζηώλ 

ηεο θαζώο θαη όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του γηα 

ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ ελόψεη ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξωλνϊνύ COVID-19…» (ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο, φζν γηα ηνπο 

πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο φζν θαη γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο / 

Γηθαζηέο), ε ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Μεζνινγγίνπ πεξηνξίδεηαη κε ηελ παξνχζα πξάμε α) ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηωλ αλωηέξω ππνζέζεωλ θαη κόλν  

θαη β) εθείλωλ πνπ, θαηά πεξίπηωζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

Εηξελνδίθε ππεξεζίαο, έρνπλ επείγνληα ραξαθηήξα θαη ρξήδνπλ 

άκεζεο αληηκεηώπηζεο.  

2. Δθηφο ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ 

ηεο Γξακκαηείαο, ε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ ζα ιακβάλεη ρψξα 

θαζεκεξηλά απνθιεηζηηθά θαη κόλν από 9.00΄ π.κ. έωο 13.00΄ κ.κ.. θαη 



κφλνλ θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο (ξαληεβνχ), 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο. 

3. ηελ πεξίπησζε ηπρφλ λέαο αλαζηνιήο ή παξάηαζεο ή 

ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζα εθδνζεί ζρεηηθή λεφηεξε πξάμε. 

4. ην πιαίζην ησλ γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, ε Δηξελνδίθεο Μεζνινγγίνπ εμαθνινπζεί λα 

πξνηξέπεη ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο 

απηώλ λα ΜΗΝ ΕΠΘΚΕΠΣΟΝΣΑΘ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γξακκαηείαο 

ηνπ Εηξελνδηθείνπ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΣΑΣΑΘ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 

θαη ρωξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή ηειεθωληθή ζπλελλόεζε 

(ξαληεβνύ). Γηα ην ιφγν απηφ ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην 

ηειέθσλν ηεο Γξακκαηείαο ζηνλ αξηζκφ ( 26310 ) 28186 θαη 51249  γηα 

ηελ εμππεξέηεζή ηνπο ζε φιεο ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο θαη φζνλ 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. 

  5. Έρεη ππάξμεη κέξηκλα, επίζεο, γηα ηε ιήςε  ησλ αλαγθαίσλ 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ δηθαζηψλ, ππαιιήισλ, δηθεγφξσλ 

θαη θνηλνχ θαη εηδηθφηεξα : α) ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο 

κάζθαο απφ ηνπο δηθαζηέο, γξακκαηείο, ζπλεγφξνπο, δηαδίθνπο θαη 

ινηπνχο παξηζηακέλνπο εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, β) γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα αιθννινχρνπ αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ Δηξελνδηθείνπ, γ) ηελ ηήξεζε 1,5 κέηξνπ απφζηαζεο κεηαμχ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, δ) ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαηνπ νξίνπ εηζεξρνκέλσλ 

εληφο ησλ αθξναηεξίσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηα 15 άηνκα κε επζχλε ηνπ 

δηθάδνληνο ζε θάζε αθξναηήξην δηθαζηνχ. 

Υποχρεώνει ηε Γξακκαηεία ηνπ παξφληνο Γηθαζηεξίνπ 1. λα 

αλαξηήζεη αληίγξαθν ηεο παξνχζαο πξάμεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ 

ηεο ππεξεζίαο θαη 2. λα απνζηείιεη αληίγξαθν απηήο κε απνζηνιή 

ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (e-mail) ζε ειεθηξνληθή κνξθή 



ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε απηήο ζηνλ νηθείν Δηθεγνξηθό ύιινγν 

(Μεζνινγγίνπ), πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ άκεζε γλψζε ηα κέιε απηνχ. 

 

Μεζνιφγγη 9 Ννεκβξίνπ 2020 

Η Δηεπζύλνπζα Εηξελνδίθεο 

 

                                         Ειέλε Παπαθώζηα 

                                               Α΄ Σάμεωο 


