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Σν Σξηκειέο πκβνύιην Γηεύζπλζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ αθνύ έιαβε 

ππόςε ηα άξζξα 1 θαη 14 ηεο κε αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 28503/8-5-2021, ΦΔΚ Β 
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1872/8-5-2021, πνπ αθνξά ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ πξνο ην 

ζθνπό πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα 10 Μαΐνπ 

2021 θαη ώξα 6.00 έσο θαη ηε Γεπηέξα 17 Μαΐνπ 2021 θαη ώξα 6.00 θαη ην 

άξζξν 83 ηνπ λ. 4790/2021 θαη κε θύξην γλώκνλα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ θαζώο θαη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ, αποθάζιζε όηι για ηο σπονικό διάζηημα από ηη 

Γεςηέπα 10 Μαΐος 2021 και ώπα 06.00 έωρ και Γεςηέπα 17 Μαΐος 2021 

και ώπα 06.00 ιζσύοςν ηα εξήρ: 

1.Θα πξαγκαηνπνηνύληαη νη δίθεο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ δηθάδνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4335/2015 [Νέα Σαθηηθή]. 

2.Θα πξαγκαηνπνηνύληαη νη δίθεο ησλ εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

3.Θα πξαγκαηνπνηνύληαη νη δίθεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ζηηο νπνίεο δελ 

εμεηάδνληαη κάξηπξεο, κε ηε δπλαηόηεηα πξνζθόκηζεο ελόξθσλ βεβαηώζεσλ. 

Καη'εμαίξεζε , απνθιεηζηηθά κόλν ζηηο δίθεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ 

σο αληηθείκελν αλαθνπέο θαη αηηήζεηο αλαζηνιήο θαηά ηεο εθηειεζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εξγαηηθέο δηαθνξέο, εγγπνδνζία, εγγξαθή ή εμάιεηςε ή 

κεηαξξύζκηζε πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θηλεηήο ή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαζηηθή κεζεγγύεζε, ζθξάγηζε, απνζθξάγηζε, 

απνγξαθή θαη δεκόζηα θαηάζεζε θαηά ηα άξζξα 737, 738 ΚΠνιΓ, επξσπατθή 

δηαηαγή δέζκεπζεο ινγαξηαζκνύ, θαη΄ άξζξν 738Α ΚΠνιΓ, νη αλαθιήζεηο 

απηώλ, νη ζρεηηθέο κε απηέο δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 702 ΚΠνιΓ, θαζώο νη δίθεο 

ηνπ άξζξνπ 943 παξ. 3 ΚΠνιΓ δύλαληαη λα εμεηάδνληαη κάξηπξεο ζην 

αθξναηήξην. 

4.Θα πξαγκαηνπνηνύληαη νη δίθεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, νη δίθεο πνπ 

αθνξνύλ εηδηθνύο λόκνπο, νη νπνίεο δηθάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνύζηαο 

δηθαηνδνζίαο θαη νη δίθεο   ηνπ λ. 3869/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.4745/2020. 

 5.Σα πηλάθηα θαη εθζέκαηα ησλ δηθαζίκσλ θάζε εκέξαο ησλ παξαπάλσ 

δηαδηθαζηώλ  πιελ ηεο λέαο ηαθηηθήο (άξζξν 237 θαη 238 ηνπ ΚΠνιΓ) ζα 

θαηαλέκνληαη ρξνληθά εληόο ηεο απηήο εκέξαο από ηνλ αξκόδην γηα ηελ 

εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε θάζε πηλάθην ή έθζεκα 

δηθαζηή θαη ν θαηακεξηζκόο απηόο κε πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα ζα 

γλσζηνπνηείηαη θαζεκεξηλά θαη πάλησο ην αξγόηεξν ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

δηθαζίκνπ εξγάζηκε εκέξα ζηνπο δηαδίθνπο ή πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ηνπο 

κε απνζηνιή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζηνλ νηθείν δηθεγνξηθό ζύιινγν ή κε 

αλάξηεζε ζηελ πύιε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ησλ δηθαζηεξίσλ solon.gov.gr. 



3 

 

Καηά ηε ζπδήηεζε ζηα αθξναηήξηα πνπ εθδηθάδνληαη νη παξαπάλσ ππνζέζεηο 

ζα πξνηάζζνληαη νη ππνζέζεηο ηνπ πηλαθίνπ ή εθζέκαηνο γηα ηηο νπνίεο νη 

πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ησλ δηαδίθσλ κε θνηλή αλέθθιεηε δήισζε ηνπο έρνπλ 

δηαηππώζεη αίηεκα αλαβνιήο ρσξίο παξάζηαζή ηνπο ζην αθξναηήξην, ην νπνίν 

(αίηεκα) έρνπλ ππνβάιεη ζηελ νηθεία γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ 

κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 12.00 κ.κ. 

ηεο πξνεγνύκελεο ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκεο εκέξαο, θαζώο θαη απηέο γηα ηηο 

νπνίεο όινη νη δηάδηθνη έρνπλ δειώζεη ζηελ νηθεία γξακκαηεία ηνπ 

δηθαζηεξίνπ όηη δελ επηζπκνύλ λα εμεηάζνπλ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο κάξηπξα κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ην 

αξγόηεξν κέρξη ηε δσδεθάηε ώξα ηεο πξνεγνύκελεο ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκεο 

εκέξαο. [άξζξν 83 παξ. 3 θαη 4 λ.4790/2021]. ηηο ππνζέζεηο απηέο παξέρεηαη 

ε δπλαηόηεηα αλαβνιήο αηειώο, ήηνη ρσξίο θαηαβνιή κεγαξόζεκνπ θαη 

ηέινπο αλαβνιήο θαη ρσξίο ηηο δεζκεύζεηο ηνπ άξζξνπ 241 ΚΠνιΓ. 

6.Θα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηδηόγξαθεο δηαζήθεο σο θπξίαο 

[άξζξν 803 ΚΠνιΓ], ζηελ νπνία δύλαληαη λα εμεηάδνληαη κάξηπξεο ζην 

αθξναηήξην, κε ρξνλνθαηαλνκή, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

7.Οη δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ είλαη: 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΓΡΩΝ: edres@eirinodikeioathinon.gr 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ: 

eirinodikeio.ath.ekousia@5348.syzefxis.gov.gr 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ: 

asfalistika@eirinodikeioathinon.gr 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Ν.3869/2010: 

eirinodikeio.ath.ro3869-10@5348.syzefxis.gov.gr 

8. Θα ρνξεγνύληαη θαη ζα αλαθαινύληαη πξνζσξηλέο δηαηαγέο, νη νπνίεο ζα 

ζπδεηνύληαη κε ππνκλήκαηα ησλ πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ 

ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηύξσλ από ηνλ Δηξελνδίθε πξνζδηνξηζκνύ 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, από ηνλ Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο γηα ηηο πξνζσξηλέο 

δηαηαγέο ηεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο θαη από ηνλ Δηξελνδίθε εθδίθαζεο 

πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ λ.3869/2010. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο, πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί θαη έρνπλ ηζρύ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο, παξαηείλνληαη 

νίθνζελ κε απόθαζε ησλ σο άλσ δηθαζηώλ, νη νπνίνη νξίδνπλ ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάηαζεο ησλ πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ. 
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9. ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ 

[λέα ηαθηηθή, εξγαηηθά, ακνηβέο, κηζζώζεηο, απηνθίλεηα] ζα ηεξείηαη 

απνθιεηζηηθά ν ηξόπνο απηόο θαηάζεζεο. ε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ δελ είλαη 

δπλαηή ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε (θαη ηνπ λ.3869/2010), ε θαηάζεζε 

δηθνγξάθσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο, θάζε έλαο 

από ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί λα θαηαζέζεη κέρξη δύν (2) δηθόγξαθα, βάζεη ηνπ 

ηειεπηαίνπ ςεθίνπ ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, 

θαζεκεξηλά, από ώξα 09.00 έσο 13.00, σο εμήο : 

Κάζε Γεπηέξα ζα γίλεηαη δεθηή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ από πιεξεμνπζίνπο 

δηθεγόξνπο ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο κεηξώνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο 

αξηζκνύο κεδέλ (0) θαη έλα (1). 

Κάζε Σξίηε κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνύο δύν 

(2) θαη ηξία (3). 

Κάζε Σεηάξηε κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνύο 

ηέζζεξα (4) θαη πέληε (5). 

Κάζε Πέκπηε κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνύο έμη 

(6) θαη επηά (7). 

Κάζε Παξαζθεπή κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνύο 

νθηώ (8) θαη ελλέα (9). 

10. Οη αηηήζεηο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο ζα πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ Δηξελνδίθε 

Τπεξεζίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην γξαθείν 81 ζην ηζόγεην ηνπ 

θηηξίνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ από 09.00 κέρξη 13.00, όπνπ θαη ν 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ζα παξαδίδεη ηνλ ζρεηηθό θάθειν πιήξε, 

ιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ζρεηηθό απνδεηθηηθό παξάδνζεο ηνπ θαθέινπ κε 

κέγηζην αξηζκό δύν (2) δηθόγξαθα. Η πξνζέιεπζε ησλ πιεξεμνπζίσλ 

δηθεγόξσλ θαη ε θαηάζεζε δηθνγξάθσλ εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο αλά εκέξα ζα 

γίλεηαη κε ηνλ ίδην σο άλσ πεξηγξαθόκελν ζηελ παξνύζα πξάμε καο γηα ηηο 

ινηπέο δηαδηθαζίεο ηξόπν, ήηνη κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ 

κεηξώνπ ηνπ πιιόγνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο έθαζηνο 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο. Η παξαιαβή ησλ επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ 

δηθνγξάθσλ ζα γίλεηαη από ην γξαθείν ηεο γξακκαηείαο ηεο εθνύζηαο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηελ 3ε εξγάζηκε εκέξα από ηελ παξάδνζε 

ηνπ θαθέινπ. Η πξνζέιεπζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ γηα ηελ θαηάζεζε 

αηηήζεσλ πξνο έθδνζε δηαηάμεσλ θιεξνλνκεηεξίσλ θαη ζσκαηείσλ αλά εκέξα 

ζα γίλεηαη κε ηνλ ίδην σο άλσ πεξηγξαθόκελν ζηελ παξνύζα πξάμε καο γηα ηηο 

ινηπέο δηαδηθαζίεο ηξόπν, ήηνη κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ 
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κεηξώνπ ηνπ πιιόγνπ ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο έθαζηνο 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο θαη κέγηζην αξηζκό ηηο δύν [2] αηηήζεηο. 

11. Θα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο έθδνζεο Γηαηαγώλ Πιεξσκήο θαη Γηαηαγώλ 

Απνδόζεσο Μηζζίνπ. Θα ρνξεγνύληαη αληίγξαθα θαη απόγξαθα ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ Γηαηαγώλ Πιεξσκήο θαη Γηαηαγώλ Απνδόζεσο Μηζζίνπ . Η 

θαηάζεζε αηηήζεσλ θαη ε παξαιαβή αληηγξάθσλ θαη απνγξάθσλ ζα γίλεηαη 

θάζε κέξα από ώξα 08.30 έσο 13.00 κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ 

κεηξώνπ ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν 

ππνγξάθσλ πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο, όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη κε 

κέγηζην αξηζκό ηηο ηέζζεξηο (4) αηηήζεηο θαη ηα ηέζζεξα (4) αληίγξαθα ή 

απόγξαθα γηα θάζε πιεξεμνύζην δηθεγόξν. 

12. Θα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε λνκηθήο βνήζεηαο [σξάξην 08.30-

13.00]. 

13. Θα γίλεηαη θαηάζεζε αηηήζεσλ δεκνζίεπζεο δηαζήθεο θαη θήξπμεο 

δηαζήθεο θπξίαο κε κέγηζην αξηζκό ηηο ηξεηο [3] δηαζήθεο. Η θαηάζεζε γηα 

ηνπο πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο θαη ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο ζα γίλεηαη ζην 

γξαθείν 82 ηνπ ηζνγείνπ κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ, 

όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη γηα ηνπο πνιίηεο ζην γξαθείν 84 Β ηνπ 

ηζνγείνπ. Η παξαιαβή αληηγξάθσλ δηαζεθώλ ζα γίλεηαη ζην γξαθείν 64 ηνπ 

ηζνγείνπ κε κέγηζην αξηζκό ηα ηξία [3] αληίγξαθα. 

14. Θα δεκνζηεύνληαη απνθάζεηο, δηαηάμεηο θιεξνλνκεηεξίσλ θαη ζσκαηείσλ, 

αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηνπο πιεξεμνύζηνπο 

δηθεγόξνπο ησλ δηαδίθσλ. Θα δεκνζηεύνληαη ήδε θαηαηεζείζεο δηαζήθεο. 

Αληίγξαθα ησλ πξάμεσλ θήξπμεο δηαζήθεο θπξίαο ζα απνζηέιινληαη 

ειεθηξνληθά ζηνπο πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ησλ αηηνύλησλ. 

15.Θα ρνξεγνύληαη απόγξαθα θαη ζα γίλεηαη παξαιαβή ζρεηηθώλ. 

16. Θα γίλεηαη θαηάζεζε δειώζεσλ ηξίηνπ θαη ζα ρνξεγνύληαη αληίγξαθα 

δειώζεσλ ηξίηνπ. 

17. Θα πξαγκαηνπνηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο γηα ηα ζπλαηλεηηθά 

δηαδύγηα απνθιεηζηηθά κε ξαληεβνύ ζηα ηειέθσλα 210-8709-729 θαη 210-

8709-734, ζην αθξναηήξην 11 ηνπ ηζνγείνπ. 

18. Θα πξαγκαηνπνηνύληαη έλνξθεο βεβαηώζεηο. ηηο έλνξθεο βεβαηώζεηο, νη 

νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη θαηόπηλ θιήζεσο,  πξνηείλεηαη ν 

ρξνλνθαηακεξηζκόο ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ  αιιά θαη ηεο θάζε 

ώξαο (10.10, 10.15 θ.ι.π.) γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ 
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πξνο όθεινο όισλ. Θα πξαγκαηνπνηνύληαη επίζεο νη έλνξθεο βεβαηώζεηο γηα 

ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

19. Θα ζπδεηνύληαη ζπλαηλεηηθέο πξνζεκεηώζεηο ππνζήθεο κε έγγξαθε 

δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ λ. 4764/2020. [ΤΑ 16737 (ΦΔΚ Β` 

1226/30.03.2021). 

20. Θα γίλνληαη δειώζεηο απνπνηήζεσο θιεξνλνκίαο ζην γξαθείν 202 ηνπ 

δεπηέξνπ νξόθνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ [είζνδνο από ηελ νδό Γέγιεξε] 

θαζεκεξηλά 08.30-13.00. 

21. Σα πηζηνπνηεηηθά πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο, πεξί κε απνπνίεζεο 

θιεξνλνκίαο, πεξί κε άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη αλαθνπώλ θαη πεξί κε 

πξνζβνιήο θιεξνλνκεηεξίνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

www.solon.gov.gr. Σα ππόινηπα ζα εθδίδνληαη κε θπζηθή παξνπζία. 

22. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη πξνζζήθεο-αληίθξνπζεο ηεο 

λέαο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ε πξνζέιεπζε ησλ 

πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα κε βάζε 

ηνλ ρξόλν πνπ ζπκπιεξώλεηαη ε νηθεία πξνζεζκία. 

23. Σν Σξηκειέο πκβνύιην Γηεύζπλζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ 

κεξίκλεζε, επίζεο, γηα ηε ιήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία όισλ ησλ δηθαζηώλ, ππαιιήισλ, δηθεγόξσλ θαη θνηλνύ θαη 

εηδηθόηεξα : α) ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο από ηνπο δηθαζηέο, 

γξακκαηείο, ζπλεγόξνπο, δηαδίθνπο θαη ινηπνύο παξηζηακέλνπο εληόο ησλ 

ρώξσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, β) γηα ηε δηαζεζηκόηεηα αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ 

δηαιύκαηνο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Δηξελνδηθείνπ, γ) ηελ ηήξεζε 1,5 

κέηξνπ απόζηαζεο κεηαμύ θπζηθώλ πξνζώπσλ, δ) ηνλ θαζνξηζκό αλώηαηνπ 

νξίνπ εηζεξρνκέλσλ εληόο ησλ αθξναηεξίσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηα 15 άηνκα 

κε επζύλε ηνπ δηθάδνληνο ζε θάζε αθξναηήξην δηθαζηνύ. 

24. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ θαη ηνπ θνηλνύ 

εμαθνινπζνύλ λα βξίζθνληαη εληόο όισλ ησλ ρώξσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ πέληε 

(5) ηδησηηθνί θύιαθεο, νη νπνίνη θαη ζα κεξηκλνύλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

απνζηάζεσλ θαη ηελ ελ γέλεη θίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ εληόο ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ, θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε 

θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηεξίνπ ελόςεη ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19. 

                               Ζ Ππόεδπορ ηος Σπιμελούρ ςμβοςλίος 

                               Γιεύθςνζηρ ηος Διπηνοδικείος Αθηνών 
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                                              Αικαηεπίνη Εοβάνος 

                                                  Διπηνοδίκηρ Α΄ 


