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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                      Κνκνηελή, 11-10-2021 
ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΡΟΓΟΠΗ                                         Αξηζ. πξση. 685/2021 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Καηφπηλ ηεο κε αξηζκφ Γ1α/ΓΠ.νηθ. 61910/7-10-2021Απφθαζεο 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, Ψεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Τθππνπξγνχ ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ζρεηηθά κε ηα έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν 

ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ην άββαην 9 Οθησβξίνπ 2021 θαη 

ώξα 06:00 έσο θαη ηε Δεπηέξα 25 Οθησβξίνπ 2021 θαη ώξα 06:00 (ΦΔΚ B΄ 

4674/8-10-2021) θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε δηεμαγσγή ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδφπεο, νξίδνληαη ηα εμήο: 

1.Οξίδεηαη σο κνλαδηθή ειεχζεξε είζνδνο ζην Γηθαζηηθφ Μέγαξν Κνκνηελήο 

ε θεληξηθή είζνδνο ηνπ θηηξίνπ.  

2. Καηά ηελ είζνδν ζην Γηθαζηηθφ Μέγαξν Κνκνηελήο νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, 

δηθεγφξνη θαη πνιίηεο ππνρξενύληαη λα επηδεηθλχνπλ:  

α) πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

αλαθεξφκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ΚΤΑ ή  

β) πηζηνπνηεηηθφ λφζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

αλαθεξφκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ΚΤΑ ή 

γ) βεβαίσζε αξλεηηθνχ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ γηα θνξσλντφCOVID-19 κε 

ηε κέζνδν PCRπνπ έρεη δηελεξγεζεί είηε κε ηε ιήςε ζηνκαηνθαξπγγηθνχ ή 

ξηλνθαξπγγηθνχ επηρξίζκαηνο εληφο 72 σξψλ πξηλ ηελ είζνδν, είηε κε ηε 

κέζνδν ειέγρνπ ηαρείαο αλίρλεπζεο αληηγφλνπ θνξσλντνχ(RAPIDTEST) εληφο 
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48 σξψλ πξηλ ηελ είζνδν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

αλαθεξφκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ΚΤΑ.  

Σαπηφρξνλα, δηελεξγείηαη έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ θαηόρνπ. 

Οη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ αλήιηθνπο απφ δψδεθα εηψλ 

θαη άλσ. Αλήιηθνη απφ ηεζζάξσλ έσο έληεθα εηψλ δχλαληαη λα πξνζθνκίδνπλ 

ελαιιαθηηθά δήισζε απηνδηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ (self-test) ηειεπηαίνπ 24ψξνπ, 

ζηελ νπνία πξνβαίλεη είηε νηνζδήπνηε γνλέαο, αθφκα θαη κε έρσλ ηελ επηκέιεηα, 

είηε θεδεκφλαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ 

αξρή ηεο παξνχζαο ΚΤΑ. Γελ απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία ηνπ γνλέα ή 

θεδεκφλα. 

Καη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, αξθεί ε επίδεημε δήισζεο απνηειέζκαηνο 

self-testγηα απηνδηαγλσζηηθφ έιεγρν πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

24 σξψλ πξηλ απφ ηελ είζνδν ησλ δηθεγφξσλ, δηαδίθσλ, θαηεγνξνπκέλσλ θαη 

καξηχξσλ ζην Γηθαζηηθφ Μέγαξν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

αλαθεξφκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ΚΤΑ, ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

- Καηάζεζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εμαηξεηηθά επείγνληα ραξαθηήξα: 

α) αίηεζεο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (αζθαιηζηηθά κέηξα, αίηεζε 

αλαζηνιήο θ.ι.π.) κε αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή β) αίηεζεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο κε αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή γ) απηνηεινχο αηηήκαηνο 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο. 

- πδήηεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο κε εμαηξεηηθά επείγνληα ραξαθηήξα. 

- Καηάζεζε θαη ζπδήηεζε αγσγψλ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1264/1982. 

- Παξάζηαζε πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ, θαηεγνξνχκελσλ θαη καξηχξσλ 

ελψπηνλ Αλαθξηηή ή Δηζαγγειέα ζε πνηληθέο ππνζέζεηο δηαδηθαζίαο απηνθψξνπ, 

πιεκκειεκάησλ θαη θαθνπξγεκάησλ. 

 

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ππφ α), β) θαη γ), θαζψο θαη ε δήισζε 

απνηειέζκαηνο self – test, ζα επηδεηθλχνληαη είηε ζε έγραξηε κνξθή είηε 

ειεθηξνληθά, κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζην πξνζσπηθφ 

εηαηξίαο θχιαμεο (security) ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Γηθαζηηθνχ 

Μεγάξνπ Κνκνηελήο, νη νπνίνη ζα ηα ζαξψλνπλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εηδηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4816/2021 (Α’ 118) COVIDFREEGR. 

Δλαιιαθηηθά, εθφζνλ ν αιινδαπφο πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα (εθηφο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο), ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζα ειέγρνπλ 

ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ζε έγραξηε κνξθή. 

ηα πξόζσπα (δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, δηθεγφξνπο θαη πνιίηεο) πνπ 

δελ ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθό, ζα 

απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην Δηθαζηηθό Μέγαξν. 

Εηδηθά ζηνπο δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο θαη ζηνπο ινηπνύο 

εξγαδνκέλνπο ζην Δηθαζηηθό Μέγαξν Κνκνηελήο, εθαξκόδνληαη 

αλαιόγσο νη δηαηάμεηο πνπξπζκίδνπλ ηελ πξόζβαζε ησλ κόληκσλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη εηδηθφηεξα ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 3 (πεξ. Α παξ. 1 θαη 3 θαη πεξ. Γ) θαη 22 ηεο ππφ ζηνηρεία 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.55254/9.9.2021 (Β' 4187) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη. Πιένλ ζπγθεθξηκέλα, νη δηθαζηηθνί ππάιιεινη θαη ινηπνί 

εξγαδφκελνη ζην Γηθαζηηθφ Μέγαξν, νη νπνίνηδελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

εκβνιηαζκνχ ή βεβαίσζε λφζεζεο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα εηζέιζνπλ ζην Γηθαζηηθφ Μέγαξν ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

αξλεηηθνχ εξγαζηεξηαθνχ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ λφζεζεο. Ο ππνρξεσηηθφο 

εξγαζηεξηαθφο δηαγλσζηηθφο έιεγρνο (rapidtest ή PCR test) ησλ παξαπάλσ 

πξνζψπσλ δχν (2) θνξέο αλά εβδνκάδα, έσο ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ ηε 

Σξίηε θαη ηελ Παξαζθεπή αληίζηνηρα, δηελεξγείηαη απφ επαγγεικαηία πγείαο ή 

ηδησηηθή δνκή ηεο επηινγήο ηνπο θαη κε δηθή ηνπο δαπάλε. Ήηνη, ηα αλσηέξσ 

πξόζσπα ππνρξενύληαη λα επηδεηθλύνπλ θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζην 

Δηθαζηηθό Μέγαξν θαη λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ ππεξεζία ηε βεβαίσζε 

αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή εθάζηεο 

εβδνκάδνο. 

Τπεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν πξνζθφκηζεο ηεο σο άλσ βεβαίσζεο αξλεηηθνχ 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη ε Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδφπεο.  

3. Οξίδεηαη φηη θαηά ηελ είζνδν θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο 

νπνηνπδήπνηε εηζέξρεηαη ζην Γηθαζηηθφ Μέγαξν Κνκνηελήο είλαη 

ππνρξεσηηθήε ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο θαη ε ηήξεζε απόζηαζεο 

κεηαμύ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ. 
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4. Οξίδεηαη φηη εληφο ησλ δηθαζηηθψλ αηζνπζψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

κε ηαηξηθήο κάζθαο απφ ηνπο δηθαζηέο, εηζαγγειείο, γξακκαηείο, δηθεγφξνπο, 

δηαδίθνπο θαη ινηπνχο παξηζηακέλνπο. 

5. Δληφο ησλ ηεζζάξσλ αηζνπζψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδφπεο θαζνξίδεηαη 

σο αλψηαην φξην ν αξηζκφο ησλ δεθαπέληε (15) εηζεξρνκέλσλ αηφκσλ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο ζχλζεζεο. Καη' εμαίξεζε, ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ ζηελ αίζνπζα κπνξεί λα ππεξβεί ηα δεθαπέληε (15), εάλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ πξνεδξεχνληνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε παξνπζία ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη 

απνιχησο αλαγθαία, ζηηο δίθεο πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηελ αλαθεξφκελε 

ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ΚΤΑ. 

6. Έμσ απφ ηηο αλσηέξσ αίζνπζεο (ΜΟΓ θαη Σξηκεινχο) θαη εληφο ηνπ 

πεξίθιεηζηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη σο αλψηαην φξην ν αξηζκφο ησλ είθνζη (20) 

εηζεξρνκέλσλ αηφκσλ. 

7. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν πεληεθνζηό ηξίην ηνπ  Ν. 

4839/2021 (ΦΕΚ 181/2.10.2021 ηεύρνο Α) πξνβιέπεηαη φηη: «1. Με ηελ 

επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 237 θαη 238 ΚΠνιΓ ζηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ, 

φπσο θαη ζηνλ Άξεην Πάγν, ζηε ζπληνκφηεξε δηαζέζηκε δηθάζηκν, ν Πξφεδξνο 

ηνπ ηκήκαηνο ή ν Πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηαλέκεη ρξνληθά, εληφο ηεο απηήο 

εκέξαο, ηηο εγγεγξακκέλεο ζην πηλάθην ή έθζεκα ππνζέζεηο θαη ν θαηακεξηζκφο 

απηφο κε πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα γλσζηνπνηείηαη αθνινχζσο, θαη πάλησο 

ην αξγφηεξν ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκε εκέξα, ζηνπο δηαδίθνπο 

ή ζηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπο, κε απνζηνιή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζηνλ νηθείν δηθεγνξηθφ ζχιινγν, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ππνζέζεηο κε 

δηάδηθν ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη πξνζζέησο ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπο, εθφζνλ είλαη γλσζηή ή κε αλάξηεζε ζηελ πχιε ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ δηθαζηεξίσλ solon.gov.gr γηα φζα δηθαζηήξηα θαη δηαδηθαζίεο έρνπλ 

εληαρζεί ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Η αλαβνιή κπνξεί λα δνζεί θαη ρσξίο 

παξάζηαζε ησλ πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ ζην αθξναηήξην θαηά ηελ 

εθθώλεζε ηεο ππόζεζεο από ην νηθείν πηλάθην ή έθζεκα θαηά ηελ εκέξα 

ηεο δηθαζίκνπ, εθόζνλ νη δηθεγόξνη απηνί δηαηππώζνπλ ζρεηηθό αίηεκα 

κε θνηλή αλέθθιεηε δήισζή ηνπο ή ζρεηηθό θνηλό αίηεκα κε απηνηειείο 
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αλέθθιεηεο δειώζεηο ηνπο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζηελ νηθεία 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηε δσδέθαηε ώξα ηεο πξνεγνύκελεο ηεο 

δηθαζίκνπ εξγάζηκεο εκέξαο. 2. ηηο ίδηεο ππνζέζεηο, εθόζνλ όινη νη 

δηάδηθνη δελ επηζπκνύλ λα εμεηάζνπλ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ 

κάξηπξα, κπνξνύλ λα ην δειώζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ 

κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ην αξγόηεξν κέρξη ηε 

δσδεθάηε ώξα ηεο πξνεγνύκελεο ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκεο εκέξαο, πξν 

θεηκέλνπ ε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζήο ηνπο λα ηεζεί ζηελ αξρή ηνπ πηλαθίνπ 

ή εθζέκαηνο. 3. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ έλνξθεο βεβαηώζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη ελώπηνλ δηθεγόξνπ ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο 

θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ κάξηπξα θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 

422 έσο 424 ηνπ ΚΠνιΔ, όπσο απηή ζπκπιεξώλεηαη κε ηα επόκελα 

εδάθηα. Η έλνξθε βεβαίσζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί ελψπηνλ ησλ πιεξεμνπζίσλ 

δηθεγφξσλ ησλ δηαδίθσλ. Ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο έλνξθεο βεβαίσζεο, ν 

δηθεγφξνο ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ απηή δφζεθε, ηελ απνζηέιιεη ειεθηξνληθά ζηνλ 

δηθεγνξηθφ ζχιινγν ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ιακβάλεη ειεθηξνληθή απφδεημε 

ιήςεο. Με ηελ ειεθηξνληθή απφδεημε ε έλνξθε βεβαίσζε απνθηά βέβαηε 

ρξνλνινγία θαη κνλαδηθφ αξηζκφ. Ο δηθεγφξνο ρνξεγεί αληίγξαθα ηεο έλνξθεο 

βεβαίσζεο καδί κε ηελ σο άλσ ειεθηξνληθή απφδεημε ιήςεο. Όκνηα αληίγξαθα 

ρνξεγεί θαη ν νηθείνο δηθεγνξηθφο ζχιινγνο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

portal.olomeleia.gr. Σα αξρεία ησλ έλνξθσλ βεβαηψζεσλ πνπ ιακβάλνληαη 

ελψπηνλ δηθεγφξνπ θαηά ηελ παξνχζα, ηεξνχληαη ζηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνχο 

ζπιιφγνπο, ζχκθσλα κε απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ζπκβνπιίσλ. 

Έλνξθεο βεβαηψζεηο ελψπηνλ δηθεγφξνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαη γηα δηαθνξέο 

ή ππνζέζεηο ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, 

θηεκαηνινγίνπ θαη αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

εθάζηνηε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ. 4. Σν παξόλ ηζρύεη από ηελ 1ε.10.2021 έσο 

ηελ 31 ε.12.2021». 

8. Δπηζεκαίλεηαη, αθφκε, φηη ε ηζρύο ηνπ άξζξνπ εθαηνζηνύ ηεηάξηνπ ηνπ 

Ν. 4812/2021, αλαθνξηθά κε ηελ ζπλαηλεηηθή εγγξαθή, αλάθιεζε, 

εμάιεηςε  θαη κεηαξξύζκηζε πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, παξαηάζεθε γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2021 έσο θαη ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 
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2021,δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 46690/23-9-2021 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ Β΄4404/23-9-2021). 

9. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκαηείαο ζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο θαη 

πξνο απνθπγή θαηλνκέλσλ ζπλσζηηζκνχ, ζπληζηάηαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ λα ιακβάλεη ρψξα θαηόπηλ πξνεγνύκελεο ηειεθσληθήο ή 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, σο αθνινύζσο: 

Πνιηηηθφ Σκήκα:ηει: 2531060484, 482, 491, email:politikoprotrodop@gmail.com 

Πνηληθφ ηκήκα: ηει: 25310-60505, 504, 487, 486, email: 

poinikoprotrodop@gmail.com 

Γξαθείν Αλάθξηζεο: ηει: 25310-60496, email: anakrisikom@gmail.com 

Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο: ηει: 25310-60477, email: protodrodop@gmail.com 

 

Παξαγγέιιεηαη, φπσο ε παξνχζα Αλαθνίλσζε ηνηρνθνιιεζεί πάξαπηα 

ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Κνκνηελήο θαη θνηλνπνηεζεί ζηνλ 

Γηθεγνξηθφ χιινγν Ρνδφπεο, ζηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζηνπο 

δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ρνδφπεο. 

Κνκνηελή, 11-10-2021 

Η Δηεπζύλνπζα ην Πξσηνδηθείν Ρνδόπεο 

 

Επαγγειία Αιεμαθίδνπ 

Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ 
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