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                         Αθήνα, 17/1/2021 
                        

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΔΗΡΖΝΟΓΗΚΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΡΗΜΔΛΟΤ   

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

 

       Ταχ.Δ/νση: Κυρ.Λουκάρεως 14  

       Τ.Κ.: 115 22  

       Τηλέφωνο: 210-8709-727 

        FAX            : 210-8709-732 

e-mail: presid.eirath@gmail.com 

 

                          Προσ  
1.Την κ. Πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου 
2.Τον κ. Υπουργό Δικαιοςφνησ 
           (Γραφείο Υπουργοφ) 
3. Τον  κ. Γενικό Γραμματζα    
Υπουργείου Δικαιοςφνησ 
(Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα)  
4. Το Νομικό Συμβοφλιο του 
Κράτουσ 
5.Τον Δικηγορικό Σφλλογο 
Αθηνών 
6. Τον Δικηγορικό Σφλλογο 
Πειραιά  
7. Τον Συμβολαιογραφικό 
Σφλλογο Εφετείων Αθηνών - 
Πειραιώσ - Αιγαίου & 
Δωδεκανήςου          
8.Την Ζνωςη Δικαςτών & 
Ειςαγγελζων  
9. Τον Σφλλογο Δικαςτικών 
Υπαλλήλων Αθήνασ            
 

        Σν Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ αθνχ 

έιαβε ππφςε  ην άξζξν 1,  ΑΑ 4 , ηεο κε αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060/16-1-2021 

ΚΤΑ, ΦΔΚ 89 Β/16-1-2021, πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθαζηεξίσλ πξνο ην ζθνπφ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν 
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πεξαηηέξσ  δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  θαη κε θχξην γλψκνλα ηελ 

εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ θαζψο θαη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απνθπγή ζπγρξσηηζκνχ, απνθάζηζε φηη γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα από Γεςηέπα 18-1-2021 και ώπα 06.00 έωρ και Γεςηέπα 25-1-

2021 και ώπα 06.00 ιζσύοςν ηα εξήρ: 

1) Θα πξαγκαηνπνηνχληαη νη δίθεο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ δηθάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4335/2015 [λέα ηαθηηθή]. 

2) Θα πξαγκαηνπνηνχληαη  νη δίθεο πνπ ζπδεηνχληαη ρσξίο εμέηαζε καξηχξσλ, 

κε ηηο εμαηξέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κέρξη ηηο 

12.00 ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκεο εκέξαο, ζα θνηλνπνηείηαη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ  κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ δηαδίθσλ,  φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζα εθδηθαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ θαη ε 

δήισζε απηή ζα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα εληαρζεί ε ππφζεζε πξνο 

εθθψλεζε ζην νηθείν πηλάθην ή έθζεκα. πλαηλεηηθά αηηήκαηα αλαβνιήο ζα 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ λ. 4764/2020 κε 

δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ δηαδίθσλ, ε νπνία  ζα θνηλνπνηείηαη 

ζηε γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ  κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κέρξη ηηο 12.00 ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκεο 

εκέξαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππνβιεζεί δήισζε απφ ηνπο 

πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ησλ δηαδίθσλ, νη ππνζέζεηο απνζχξνληαη θαη δελ 

ζπδεηνχληαη. 

3)  Θα πξαγκαηνπνηνχληαη νη δίθεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, νη δίθεο εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο, θαζψο θαη νη δίθεο επί  ππνζέζεσλ εηδηθψλ λφκσλ, πνπ 

εθδηθάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, [ππνζέζεηο ηνπ 

λφκνπ 3869/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην λφκν 4745/2020]  ρσξίο ηελ 

εμέηαζε καξηχξσλ, ζηηο νπνίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο έλνξθεο 

βεβαίσζεο, κε ηηο εμαηξέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ  κε αξηζκνχο 4 θαη 

5.  Γηα ην ζθνπφ απηφ κέρξη ηηο 12.00 ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο δηθαζίκνπ 

εξγάζηκεο εκέξαο, ζα θνηλνπνηείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ κέζσ 

κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ 

ησλ δηαδίθσλ, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζα εθδηθαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε 

καξηχξσλ θαη ε δήισζε απηή ζα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα εληαρζεί ε 

ππφζεζε πξνο εθθψλεζε ζην νηθείν πηλάθην ή έθζεκα. πλαηλεηηθά αηηήκαηα 

αλαβνιήο ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ λ. 

4764/2020 κε δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ δηαδίθσλ, ε νπνία  

ζα θνηλνπνηείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ  κέζσ κελχκαηνο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέρξη ηηο 12.00 ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο δηθαζίκνπ 
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εξγάζηκεο εκέξαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππνβιεζεί δήισζε απφ 

ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ησλ δηαδίθσλ, νη ππνζέζεηο απνζχξνληαη θαη 

δελ ζπδεηνχληαη. 

      Οι διεςθύνζειρ ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ηων ανηίζηοισων 

ημημάηων ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος Διπηνοδικείος Αθηνών είναι: 

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 

4) Απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο δίθεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν εγγπνδνζία, εγγξαθή ή εμάιεηςε ή κεηαξξχζκηζε πξνζεκείσζεο 

ππνζήθεο, ζπληεξεηηθήο θαηάζρεζεο θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

δηθαζηηθή κεζεγγχεζε, ζθξάγηζε, απνζθξάγηζε, απνγξαθή θαη δεκφζηα 

θαηάζεζε, θαηά ηα άξζξα 737, 738 ΚΠνιΓ, επξσπατθή δηαηαγή δέζκεπζεο 

ινγαξηαζκνχ, θαη΄ άξζξν 738Α ΚΠνιΓ, νη αλαθιήζεηο απηψλ, θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο κε απηέο δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 702 ΚΠνιΓ δχλαληαη λα εμεηάδνληαη 

κάξηπξεο ζην αθξαηήξην. 

5) ηε δηαδηθαζία ηεο θήξπμεο ηδηφγξαθεο δηαζήθεο σο θπξίαο  [άξζξν 803 

παξ.3 ΚΠνιΓ] δχλαληαη λα εμεηάδνληαη κάξηπξεο ζην αθξναηήξην.  

ηηο ππ’αξηζκνχο  4 θαη 5 ππνζέζεηο   πξνο απνθπγή ζπλσζηηζκνχ ζα γίλεηαη,  

ρξνλνθαηαλνκή, ε νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη  ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηθαζίκνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 158 παξ.2 λ.4764/2020.  

 

6) Γελ αλαζηέιινληαη νη πξνζεζκίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν θαηάζεζεο 

δηθνγξάθνπ ηεο λέαο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο. [άξζξα 215, 237, 238  ΚΠνιΓ]. 

7) Θα ζπδεηνχληαη ζπλαηλεηηθέο πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο κε έγγξαθε 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ λ. 4764/2020. 

 8) Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

επί αηηήζεσλ ηνπ λφκνπ 3869/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 
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ζπδεηνχληαη δηά ππνκλεκάησλ ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ δηαδίθσλ 

ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

θαη έρνπλ ηζρχ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο παξαηείλνληαη νίθνζελ κε 

απφθαζε ηνπ Δηξελνδίθε Πξνζδηνξηζκνχ Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ θαη 

πδήηεζεο Πξνζσξηλψλ Γηαηαγψλ, θαη ηνπ Δηξελνδίθε πδήηεζεο 

Πξνζσξηλψλ Γηαηαγψλ Τπεξρξεσκέλσλ,  νη νπνίνη νξίδνπλ ηε δηάξθεηα ηεο 

παξάηαζεο ησλ πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ. 

9]   ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθνπ 

ζα ηεξείηαη απνθιεηζηηθά ν ηξφπνο απηφο θαηάζεζεο. ηηο  δηαδηθαζίεο, πνπ 

δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 18-1-

2021 κέρξη 25-1-2021 ε θαηάζεζε δηθνγξάθσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 

κέξα απφ πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί 

λα θαηαζέζεη κέρξη δχν [2] δηθφγξαθα βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθίνπ ηνπ 

αξηζκνχ κεηξψνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ ηνπ απφ ψξα 09.00 έσο 13.00 σο 

εμήο: 

Κάζε Γεπηέξα ζα γίλεηαη δεθηή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ απφ πιεξεμνπζίνπο 

δηθεγφξνπο ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο κεηξψνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο 

αξηζκνχο κεδέλ (0) θαη έλα (1). 

Κάζε Σξίηε κε αξηζκφ κεηξψνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνχο δχν 

(2) θαη ηξία (3). 

Κάζε Σεηάξηε κε αξηζκφ κεηξψνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνχο 

ηέζζεξα (4) θαη πέληε (5). 

Κάζε Πέκπηε κε αξηζκφ κεηξψνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνχο έμη 

(6) θαη επηά (7). 

Κάζε Παξαζθεπή κε αξηζκφ κεηξψνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνχο 

νθηψ (8) θαη ελλέα (9). 

10) Οη αηηήζεηο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο ζα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ 

Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη  ζην γξαθείν 81 ζην ηζφγεην ηνπ 

θηηξίνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ απφ 09.00 έσο 13.00, θαζεκεξηλά, φπνπ 

θαη ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ζα παξαδίδεη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν πιήξε, 

ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ηνπ θαθέινπ. 

Η πξνζέιεπζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ θαη ε θαηάζεζε δηθνγξάθσλ 

εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο αλά εκέξα ζα γίλεηαη κε ηνλ ίδην σο άλσ 

πεξηγξαθφκελν ζηελ παξνχζα πξάμε καο γηα ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηξφπν, 
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ήηνη κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ ηνπ πιιφγνπ ζηνλ 

νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο έθαζηνο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο. 

Η παξαιαβή ησλ επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ δηθνγξάθσλ ζα γίλεηαη απφ 

ην γξαθείν ηεο γξακκαηείαο ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηελ 

3ε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαθέινπ. 

Έθαζηνο πξνζεξρφκελνο γηα θαηάζεζε δελ ζα κπνξεί λα παξαδψζεη πέξαλ ησλ 

δχν θαθέισλ θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, ηφζν γηα αηηήζεηο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο φζν θαη γηα αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ θιεξνλνκεηήξηα θαη 

ζσκαηεία. 

11) Θα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο γηα έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη δηαηαγψλ 

απφδνζεο κηζζίνπ. Η θαηάζεζε  ζα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε κέξα απφ ψξα 

08.30 έσο 13.00 κε ηνλ ίδην σο άλσ πεξηγξαθφκελν ζηελ παξνχζα πξάμε καο 

γηα ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηξφπν, δειαδή κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ 

αξηζκνχ κεηξψνπ ηνπ πιιφγνπ, ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν 

ππνγξάθσλ πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο κε κέγηζην αξηζκφ αηηήζεσλ ηηο ηξεηο [3] 

αηηήζεηο αλά ππνγξάθνληα δηθεγφξν. Η παξαιαβή απνγξάθσλ θαη αληηγξάθσλ 

ζα γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε κέγηζην αξηζκφ ηα ηξία [3] απφγξαθα ή 

αληίγξαθα αλά ππνγξάθνληα δηθεγφξν. 

12) Θα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε λνκηθήο βνήζεηαο.  [σξάξην   

08.30-13.00]. 

13) Θα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάζεζε αηηήζεσλ δεκνζίεπζεο δηαζήθεο θαη 

θήξπμεο δηαζήθεο θπξίαο [κέρξη δχν (2) δηαζήθεο] απζηεξά κεηά απφ 

ξαληεβνχ ζην ηειέθσλν 210-8709811. Η θαηάζεζε ζα γίλεηαη ζην ηζφγεην 

γξαθείν 82.   

14) Θα δεκνζηεχνληαη απνθάζεηο, δηαηάμεηο θιεξνλνκεηεξίσλ θαη ζσκαηείσλ, 

αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηνπο πιεξεμνχζηνπο 

δηθεγφξνπο ησλ δηαδίθσλ. Δπίζεο ζα δεκνζηεχνληαη νη  θαηαηεζείζεο δηαζήθεο. 

Αληίγξαθα ησλ πξάμεσλ θήξπμεο δηαζήθεο θπξίαο ζα απνζηέιινληαη 

ειεθηξνληθά ζηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ησλ αηηνχλησλ. Θα 

ρνξεγνχληαη αληίγξαθα [κέρξη ηξία (3) αληίγξαθα] ησλ δεκνζηεπζεηζψλ 

δηαζεθψλ απζηεξά κεηά απφ ξαληεβνχ ζην ηειέθσλν 210 8709811, απφ ην 

γξαθείν 64 ζην ηζφγεην. 

15) Όζνλ αθνξά ηελ έθδνζε  πηζηνπνηεηηθψλ, ζα  ρνξεγνχληαη  κφλνλ φζα 

εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, δειαδή πηζηνπνηεηηθά πεξί κε δεκνζίεπζεο 

δηαζήθεο, πεξί κε απνπνίεζεο θιεξνλνκίαο, πεξί κε άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ 
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θαη αλαθνπψλ θαη πεξί κε αλάθιεζεο θιεξνλνκεηεξίνπ. Σα πηζηνπνηεηηθά 

απηά εθδίδνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο www.solon.gov.gr. 

 16) ΄Δλνξθεο βεβαηψζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηφπηλ θιήζεσο θαη 

πξνηείλεηαη ν ρξνλνθαηακεξηζκφο ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ 

[08.30-13.00] αιιά θαη ηεο θάζε ψξαο (10.10, 10.15 θ.ι.π.) γηα ηελ φζν ην 

δπλαηφλ απνθπγή  ζπλσζηηζκνχ πξνο φθεινο φισλ .  

17)  Γελ ζα γίλεηαη θαηάζεζε δειψζεσλ ηξίηνπ. Θα ρνξεγνχληαη αληίγξαθα 

πξνγελέζηεξσλ δειψζεσλ ηξίηνπ [κέρξη πέληε (5) δειψζεηο] απζηεξά κεηά 

απφ ξαληεβνχ γηα ηα έηε 2018, 2019, 2020 ζην ηειέθσλν 210 8709707 απφ ην 

γξαθείν 84 Α ηνπ ηζνγείνπ. Γηα ηα πξνεγνχκελα έηε ζην ηειέθσλν 210 

8701445, Αξρείν Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, 4ν ππφγεην Δθεηείνπ. 

18) Θα πξαγκαηνπνηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο γηα ηα ζπλαηλεηηθά 

δηαδχγηα απζηεξά κεηά απφ ξαληεβνχ ζηα ηειέθσλα 210 8709729 θαη 210 

8709734. Η ζεψξεζε ζα γίλεηαη ζην ηζφγεην, γξαθείν 75.  

19)     Οη γξακκαηείο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ 

ζα εμππεξεηνχλ ην θνηλφ θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ζε άιια 

αληηθείκελα, πιελ ησλ πξνβιεπφκελσλ σο άλσ εμαηξέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ. 

          Σν  Σξηκειέο πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ 

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

φισλ  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. 

           Σέινο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ θαη ηνπ 

θνηλνχ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη εληφο φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

πέληε (5) ηδησηηθνί θχιαθεο, νη νπνίνη θαη ζα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

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

Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε 

θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηεξίνπ ελφςεη ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID -19.                
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