ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΡΟΓΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟ

235/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΣΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗ
Αθνύ έιαβε ππόςε: ηελ κε αξηζκό Γ1α/ΓΠ.νηθ.:43319/2021Απόθαζε
ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε, Δζληθήο Άκπλαο, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, Τγείαο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ,

Γηθαηνζύλεο,

Δζσηεξηθώλ,

Μεηαλάζηεπζεο

θαη

Αζύινπ,

Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Τθππνπξγνύ ζηνλ
Πξσζππνπξγό, ζρεηηθά κε ηα έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο
από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19 ζην
ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα απόηε Γεπηέξα 12 Ινπιίνπ 2021 θαη
ώξα 06:00 έσο θαη ηελ Πέκπηε, 15 Ινπιίνπ2021 θαη ώξα 06:00 (ΦΔΚ 3066/97-2021, η.Β):
Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο, ήηνη από ηεΓεπηέξα 12
Ινπιίνπ2021 θαη ώξα 06:00 έσο θαη ηελ Πέκπηε 15 Ινπιίνπ2021 θαη ώξα
06:00.
α) Αλαζηέιινληαη πξνζωξηλά νη δίθεο ελώπηνλ ηωλ πνιηηηθώλ θαη
πνηληθώλ δηθαζηεξίωλ
β) Εμαηξνύληαη από ηελ εθαξκνγή ηεο πεξ. α):
βα) Οη πνιηηηθέο δίθεο ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.
ββ) Οη δίθεο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο εθδηθάδνληαη ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4335/2015 (Α' 87).
βγ) Οη δίθεο ελδίθσλ κέζσλ ελώπηνλ ησλ Δθεηείσλ, νη νπνίεο έρνπλ
εθδηθαζζεί ζηνλ πξώην βαζκό θαη’ αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ θαηά ηελ ηαθηηθή

δηαδηθαζία ή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ. Οη δίθεο ηνπ
πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ γίλνληαη είηε κε απηνπξόζσπε παξάζηαζε ησλ
πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ, είηε κε δήισζε ησλ άξζξσλ 242 θαη
524 ΚΠνιΓ, ε νπνία ππνβάιιεηαη έζησ θαη από έλαλ (1) εθ ησλ
πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ.
βδ) Οη δίθεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθδηθάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.2912/2001 (Α' 109), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4055/2012.
βε)

Οη

δίθεο

εηδηθώλ

δηαδηθαζηώλ

θαη

εθέζεσλ

θαηά

εξήκελ

απνθάζεσλ, εηζαγόκελσλ θαηά ην άξζξν 528 ΚΠνιΓ.
βζη) Οη δίθεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ.
βδ) Οη δίθεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο πξώηνπ βαζκνύ, νη δίθεο πξώηνπ
βαζκνύ πνπ αθνξνύλ εηδηθνύο λόκνπο, νη νπνίεο δηθάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία
ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο θαη νη δίθεο πξώηνπ βαζκνύ ηνπ λ.3869/2010 θαη
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4745/2020 (Α’ 214).

πλαηλεηηθά αηηήκαηα αλαβνιήο γηα ηηο ππνπεξ. βγ) έσο θαη βδ),
ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.4790/2021 ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδόπεο, ην αξγόηεξν κέρξη ηε
δσδεθάηε ώξα ηεο πξνεγνύκελεο ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκεο εκέξαο: [ζην
πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δηαιακβάλεηαη ε δηθάζηκνο, ν Γεληθόο
Αξηζκόο Καηάζεζεο (Γ.Α.Κ.) θαη ν Δηδηθόο Αξηζκόο Καηάζεζεο (Δ.Α.Κ.) ηνπ
δηθνγξάθνπ, ε δηαδηθαζία, ν αξηζκόο πηλαθίνπ ηεο ππόζεζεο θαη ηα νλόκαηα
ησλ δηαδίθσλ].

βε) Οη δίθεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο δεπηέξνπ βαζκνύ, νη δίθεο δεπηέξνπ
βαζκνύ πνπ αθνξνύλ εηδηθνύο λόκνπο νη νπνίεο δηθάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία
ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο θαη ν δίθεο δεπηέξνπ βαζκνύ ηνπ λ.3869/2010 θαη
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4745/2020, νη νπνίεο γίλνληαη κε απηνπξόζσπε
παξάζηαζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ. Η δηαηήξεζε ή κε
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ηεο ηζρύνο ησλ πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη έρνπλ ηζρύ
έσο ηε ζπδήηεζε ππόζεζεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο, επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ
δηθάδνληνο ηηο ελ ιόγσ ππνζέζεηο δηθαζηή.
βζ) Η εθδίθαζε αγσγώλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1264/1982 (Α' 79).
βη) Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ, νη
νπνίεο ζπδεηνύληαη δηα ππνκλεκάηωλ ηωλ πιεξεμνπζίωλ δηθεγόξωλ ηωλ
δηαδίθωλ θαη ρωξίο ηελ εμέηαζε καξηύξωλ. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ
έρνπλ ρνξεγεζεί θαη έρνπλ ηζρύ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο,
παξαηείλνληαη νίθνζελ κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεη
ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ησλ πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ.
βηα) Οη ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο ηνπ άξζξνπ 14Α ηνπ λ.3429/2005 (Α'
314) πνπ αθνξνύλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ ππό
εηδηθή εθθαζάξηζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη θάζε ζπλαθήο κε
απηέο πξάμε. Η ελ ιόγσ εμαίξεζε θαηαιακβάλεη θαη ηηο ζπκβάζεηο
κεηαβίβαζεο, πνπ ππνγξάθεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Α ηνπ
λ.3429/2005 πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη θάζε ζπλαθή κε
απηέο πξάμε.
βηβ) Όιεο νη δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ νξίδνληαη ζηα
άξζξα 68 επ. ηνπ λ.4307/2014, ε δηελέξγεηα δεκόζησλ πιεηνδνηηθώλ
δηαγσληζκώλ θαη νη λόκηκεο θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα
απηώλ.
βηγ)

Η

εθδίθαζε

απηόθσξσλ

πιεκκειεκάησλ,

εθόζνλ

αθνξά

θαηεγνξνύκελν πνπ θξαηείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί απηόθσξεο
δηαδηθαζίαο.
βηδ) Η θιήξσζε ησλ ελόξθσλ θαη ε έλαξμε ηεο ζπλόδνπ ησλ Μηθηώλ
Οξθσηώλ Γηθαζηεξίσλ.
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βηε) Η εθδίθαζε θαθνπξγεκάησλ γηα ηνπο πξνζσξηλά θξαηνύκελνπο
θαηεγνξνπκέλνπο.
βηζη) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ θαθνπξγήκαηα, ν ρξόλνο
παξαγξαθήο ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο
από ηελ έλαξμε ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2026, θαζώο θαη
πιεκκειήκαηα, ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ έλαξμε ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο
31.12.2026. Σν δηθαζηήξην απνθαζίδεη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εθδίθαζε ή ηε
δηαθνπή απηώλ.
βηδ) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ νη
απνθάζεηο αλαηξέζεθαλ θαη παξαπέκπνληαη πξνο λέα εθδίθαζε.
βηε) Η εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηα άξζξα 471
θαη 497 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠΓ, λ. 4620/2019, Α' 96),
αθύξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηα άξζξα 341 θαη 435 ΚΠΓ, αθύξσζεο ηεο
απόθαζεο θαηά ηα άξζξα 430 θαη 431 ΚΠΓ, αλαβνιήο ή δηαθνπήο εθηέιεζεο
ηεο πνηλήο θαηά ηα άξζξα 555 θαη 557 ΚΠΓ, θαζώο θαη ησλ αηηήζεσλ πνπ
αθνξνύλ ζηνλ θαζνξηζκό ζπλνιηθήο πνηλήο θαηά ην άξζξν 551 ΚΠΓ, ζηελ
απόηηζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε δόζεηο εληόο πξνζεζκίαο θαηά ηα άξζξα 80
ηνπ ηζρύνληνο Πνηληθνύ Κώδηθα (ΠΚ, λ. 4619/2019, Α' 95) θαη 82 ηνπ
πξντζρύζαληνο ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α' 106) θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ρξεκαηηθήο
πνηλήο ή ηνπ πξνζηίκνπ ζε παξνρή θνηλσθεινύο εξγαζίαο θαηά ηελ παξ.5
ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ πξντζρύζαληνο ΠΚ.
βηζ) Η εθδίθαζε ππνζέζεσλ πεξί παξάηαζεο εμαθνινύζεζεο ή
αληηθαηάζηαζεο ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ, θαζώο θαη αηηήζεηο ηνπ εηζαγγειέα
πεξί άξζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ σο άλσ κέηξσλ (άξζξν 70 ΠΚ,
λ.4619/2019).
βθ) Η εθδίθαζε ησλ ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ θαη θάιε άιιν δήηεκα πνπ
αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο, πνηληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη
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πνηληθήο 7 δηαηαγήο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 301 έσο 304 θαη 409 έσο
416 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.
βθα) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ ηελ εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά
απνθάζεσλ, κε θαηεγνξνύκελνπο, νη νπνίνη πνηλή ζηεξεηηθήο ηεο ειεπζεξίαο
ζε εθηέιεζε ησλ σο άλσ απνθάζεσλ.
βθβ) Η δεκνζίεπζε απνθάζεσλ.
γ) Γηα ηηο πνηληθέο δίθεο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
αλαζηνιήο θαη έρνπλ δηαθνπεί γηα δηθάζηκν εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο
ηεο αλαζηνιήο, ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν, απνθαζίδεη θαηά
πεξίπησζε γηα ηελ εθδίθαζε ή ηελ εθ λένπ δηαθνπή απηώλ, ιακβαλνκέλσλ
ππόςε ησλ παξαπάλσ εμαηξέζεσλ, ρσξίο λα δεζκεύεηαη από απηέο.
Σα εηδηθόηεξα δεηήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ εύξπζκε δηεμαγσγή ησλ
εξγαζηώλ ησλ δηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εηζαγγειηώλ ηεο ρώξαο, θαζώο
θαη εθείλα πνπ, θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο
εθάζηεο απηώλ, έρνπλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη ρξήδνπλ άκεζεο
αληηκεηώπηζεο, ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο απηώλ.
Οη δηαζθέςεηο, θαζώο θαη ε δηεθπεξαίσζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο,
πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εηζαγγειηώλ
γίλνληαη, εθόζνλ είλαη εθηθηό, εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ
κέζσλ. Πξνο δηεπθόιπλζε ηεο ελεκέξσζεο δηαδίθσλ, καξηύξσλ θαη
ζπλεγόξσλ,

ε

δηαθνπή

ηεο

δίθεο

θαη

ν

νξηζκόο

λέαο

δηθαζίκνπ

γλσζηνπνηνύληαη από ηνλ γξακκαηέα ηεο έδξαο ζηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν ηεο
έδξαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη, αλ ην Γηθαζηήξην δηαζέηεη ηζηνζειίδα αλαξηάηαη θαη
ζε απηήλ.
Δπηηξέπεηαη

ε

δηεμαγσγή

ζπλεδξηάζεσλ

ησλ

Οινκειεηώλ

ησλ

Γηθαζηεξίσλ γηα δεηήκαηα ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.1756/1988 (Α΄ 35).
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ε όιν ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ζηα πνιηηηθά θαη πνηληθά
δηθαζηήξηα θαη ηηο εηζαγγειίεο εθαξκόδνληαη θαη΄ αλαινγία ηα νξηδόκελα ζην
άξζξν 5 ηεο από 11.3.2020 πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία
θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4682/2020.

Αληίγξαθα

απνθάζεσλ,

πηλαθίσλ,

πξνηάζεσλ-πξνζζήθεο-αληίθξνπζεο

θαη

θαηαηεζεηκέλσλ
ζεκεησκάησλ,

δηθνγξάθσλ,

θαζώο

θαη

ηα

θαηαηεζεηκέλα ζρεηηθά έγγξαθα ρνξεγνύληαη θαζεκεξηλά από ώξα 10:00 έσο
15:00.
Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε θάζε είδνπο δηθνγξάθνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ
Πξσηνδηθείνπ Ρνδόπεο, θαζεκεξηλά θαηά ηηο ώξεο 10:00 έσο 15:00.
Δπηηξέπεηαη ε όξθηζε πξαγκαηνγλσκόλσλ.
Οη αηηήζεηο ησλ ζπλδίθσλ πηώρεπζεο πξνο ηνλ Δηζεγεηή πησρεύζεσλ ζα
απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (politikoprotrodop@gmail.com)
ηνπ πνιηηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ.
ηελ Αλάθξηζε ζα ππάξρεη ππεξεζία γηα όιεο ηηο αλαθξηηηθέο πξάμεηο.
Παξαθαινύληαη νη ζπλήγνξνη θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ εμάιεηςεο
θαη κεηαξξύζκηζεο απνθάζεσλ πξνζεκεηώζεσλ λα θαηαζέηνπλ καδί κε ηελ
αίηεζε θαη όια ηα ζρεηηθά ηνπο έγγξαθα, νπόηε θαη ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ
εκεξνκελία θαη ώξα ζπδήηεζεο ηεο ππόζεζήο ηνπο.
Η εθδίθαζε ησλ αζθαιηζηηθώλ, πιελ ησλ πξνζεκεηώζεσλ, ζα γίλεηαη ζηελ
αίζνπζα πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξάμε θαηάζεζεο.
Σν

γξαθείν

έθδνζεο

πηζηνπνηεηηθώλ

ζα

παξαιακβάλεη

αηηήζεηο

(politikoprotrodop@gmail.com) θαη ζα παξαδίδεη πηζηνπνηεηηθά. εκεηώλεηαη
όηη αηηήζεηο γηα έθδνζε ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηελ
Πξνθήξπμε Γξάζεο «Ελίζρπζε επηρεηξήζεωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ
ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη
Θξάθε» ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζα
παξαιακβάλνληαη ωο θαηεπείγνπζεο κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην
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λνκηθό ή ην θπζηθό πξόζωπν δηαζέηεη εγθξηηηθή απόθαζε ηελ νπνία
θαη ζα καο πξνζθνκίδεη.
Οξίδεηαη σο κνλαδηθή ειεύζεξε είζνδνο ζην Γηθαζηηθό Μέγαξν Ρνδόπεο ε
θεληξηθή είζνδνο ηνπ θηηξίνπ. Η είζνδνο ηνπ θνηλνύ ζην Δηθαζηηθό Μέγαξν
ζα ξπζκίδεηαη από ηνλ αζηπλνκηθό αζθαιείαο ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ κε
ζηόρν ηελ απνθπγή ηνπ ζπγρξωηηζκνύ εληόο ηνπ θηηξίνπ.
Οξίδεηαη όηη θαηά ηελ είζνδν θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο
νπνηνπδήπνηε εηζέξρεηαη ζην Γηθαζηηθό Μέγαξν Ρνδόπεο είλαη ππνρξεσηηθή
ε ρξήζε κάζθαο θαη ε ηήξεζε απόζηαζεο κεηαμύ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ
ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ.
Οξίδεηαη όηη εληόο ησλ δηθαζηηθώλ αηζνπζώλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε
κε ηαηξηθήο κάζθαο από ηνπο δηθαζηέο, εηζαγγειείο, γξακκαηείο, ζπλεγόξνπο,
δηαδίθνπο θαη ινηπνύο παξηζηακέλνπο.
Δληόο ησλ ηεζζάξσλ αηζνπζώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδόπεο θαζνξίδεηαη
σο αλώηαην όξην ν αξηζκόο ησλ δεθαπέληε (15) εηζεξρνκέλσλ αηόκσλ κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειώλ ηεο ζύλζεζεο.
Έμσ από ηηο αλσηέξσ αίζνπζεο (ΜΟΓ θαη Σξηκεινύο) θαη εληόο ηνπ
πεξίθιεηζηνπ ρώξνπ θαζνξίδεηαη σο αλώηαην όξην ν αξηζκόο ησλ είθνζη (20)
εηζεξρνκέλσλ αηόκσλ.
Η εμππεξέηεζε ησλ ζπλεγόξσλ θαη ηνπ θνηλνύ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά
θαηά ηηο ώξεο 10:00 έσο 15:00.

Σειέθωλα επηθνηλωλίαο
Πνιηηηθό

Σκήκα:

ηει:25310-60484,

482,

491

&email:politikoprotrodop@gmail.com ,
Πνηληθό

ηκήκα:

ηει:

25310-60505,

504,

487,

486

poinikoprotrodop@gmail.com
Γξαθείν Αλάθξηζεο: ηει: 25310-60496 &email: anakrisikom@gmail.com
Γηεύζπλζε

Γξακκαηείαο:

ηει

protodrodop@gmail.com
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25310-60477

&email:

&email:

Με ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο παύεη λα ηζρύεη ε πξνγελέζηεξε κε
αξηζκό 233/2021 πξάμε.

Κνκνηελή, 12/07/2021
Η Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ Ρνδόπεο

Κνζκία Γηαλλνύζε

Κνηλνπνίεζε: Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Ρνδόπεο
Σνηρνθόιιεζε: ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ Ρνδόπεο
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