
                             

          ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ     

Π Ρ Ω Σ Ο Δ Θ Κ Ε Θ Ο  Α Μ Φ Θ   Α     

                Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο                                            

               

Π Ρ Α Ξ Η  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΡΩΣΟΔΘΚΩΝ ΑΜΦΘΑ 

Αθνχ έιαβε ππφςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 § 1α ηνπ Ν.1756/1988 «Κψδηθαο νξγαληζκνχ 

δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζε δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ», κε ηηο νπνίεο θαζηεξψλεηαη 

ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ, 

2) Σν άξζξα 1 θαη 14 ηεο κε αξηζΓ1α/Γ.Π.νηθ.71342/6-11-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 

4899/6-11-2020), κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην κέηξν ηεο κεξηθήο πξνζσξηλήο 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη Δηζαγγειηψλ ζην ζχλνιν ηεο 

Δπηθξάηεηαο θαη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 7-11-2020 έσο θαη 30-11-2020, πξνο ηνλ ζθνπφ αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19: 

3) Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, σο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο, ηελ πξνάζπηζε θπξίσο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαζψο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ ππεξεηνχλησλ ζηε Γξακκαηεία απηνχ. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα από 7-11-2020 έωρ και 30-11-

2020: 

Γελ ζα εθδηθαζηνχλ νη πολιηικέρ ππνζέζεηο, πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί γηα 

ζπδήηεζε, θαηά ηελ παιαηά ηαθηηθή, ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ εθνπζία δηθαηνδνζία 

θαη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα ηνπ Πνιπκεινχο θαη Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο, 

πλην ησλ πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ: 

α) Δθδηθάδνληαη θαηά ηε λέα ηαθηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 4335/2015. 

β) πδεηνχληαη ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ (ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο, ήηνη 

παιαηά ηαθηηθή, εηδηθέο, εθνπζία δηθαηνδνζία, αζθαιηζηηθά κέηξα θαη εθέζεηο), 

 
Άμθιζζα, 07-11-2020 
 

Απιθμόρ : 156/2020 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



θαηφπηλ ηηρ πποηεπαίαρ ηηρ δικαζίμος και έωρ ώπα 12:00 έγγξαθεο δήισζεο 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο, ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ δηαδίθσλ ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε politiko@protodikeio-amfissas.gov.gr φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε ζα εθδηθαζζεί, ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ. Σν ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Δήλωζη μη εξέηαζηρ μαπηύπων – Δικάζιμορ 

…..- Διαδικαζία/Δικαζηήπιο …..-Πινάκιο…. 

γ) Αθνξνχλ ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (ζέζε ππφ δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε, άξζε δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο, αληηθαηάζηαζε ζπκπαξαζηάηε 

θιπ) θαη ζε αθνχζηα λνζειεία, αθφκα θαη αλ ζπδεηνχληαη κε εμέηαζε καξηχξσλ. 

δ) Αθνξνχλ ζε δίθεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

εγγπνδνζία, εγγξαθή ή εμάιεηςε ή κεηαξξχζκηζε πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, 

ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαζηηθή κεζεγγχεζε, 

ζθξάγηζε, απνζθξάγηζε, απνγξαθή θαη δεκφζηα θαηάζεζεο θαηά ηα άξζξα 737, 738 

ΚΠνιΓ, επξσπατθή δηαηαγή δέζκεπζεο ινγαξηαζκνχ θαη’ άξζξν 738ΑΚΠνιΓ, ηηο 

αλαθιήζεηο απηψλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 702 ΚΠνιΓ, αθφκα 

θαη αλ ζπδεηνχληαη κε εμέηαζε καξηχξσλ. 

Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ σο άλσ ππνζέζεσλ ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη νη 

πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο 

πξνηάζεηο θαη ηα ζρεηηθά ηνπο. εκεηψλεηαη φηη πξνβιέπεηαη, θαη’ άξζξν 72 § 2 λ. 

4722/2020, ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο αλαβνιήο κε θνηλή αλέθθιεηε δήισζε 

ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ θαη’ άξζξν 242 § 2 ΚΠνιΓ θαη θαη’ απφθιηζε ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 115 ΚΠνιΓ.  

Οη πνιηηηθέο ππνζέζεηο (παιαηάο ηαθηηθήο, εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ, εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ), πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί γηα ζπδήηεζε (θαη 

δελ ζα ζπδεηεζνχλ) θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζα 

απνζπξζνχλ απφ ην πηλάθην θαη ζα καηαησζνχλ, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο εξγαζηψλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ. Οη σο άλσ αλαθεξφκελεο ππνζέζεηο  ζα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νίθνζελ 

ζε λέα δηθάζηκν θαη ε εγγξαθή ηεο ππφζεζεο ζην νηθείν πηλάθην-έθζεκα επέρεη ζέζε 

θιήηεπζεο φισλ ησλ δηαδίθσλ. Η λέα δηθάζηκνο ζα γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ 

γξακκαηεία ζηνλ δηθεγνξηθφ ζχιινγν Άκθηζζαο.  

Η ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ επί αηηήζεσλ αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ θαη εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο γίλνληαη ρσξίο ηελ θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ. Ο 

Πξφεδξνο Τπεξεζίαο δχλαηαη λα πξνζδηνξίδεη ηηο αηηήζεηο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο, εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη λα δηαηάδεη, θαηά ηελ θξίζε 
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ηνπ, ηελ θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη 

έρνπλ ηζρχ έσο ηεο ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο παξαηείλνληαη νίθνζελ κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ησλ πξνζσξηλψλ 

δηαηαγψλ.  

Αηηήζεηο παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο ζε πνιίηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο (λ. 

3226/2004) ζα γίλνληαη δεθηέο γηα θαηάζεζε κφλνλ θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ 

Τπεξεζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην 

αξκφδην ηκήκα ζην ηειέθσλν 2265028262 . 

 

 Γελ ζα εθδηθαζηνχλ νη ποινικέρ ππνζέζεηο, πιελ ησλ: 

α) Απηνθψξσλ πιεκκειεκάησλ, εθφζνλ αθνξνχλ ζε θαηεγνξνχκελν πνπ 

θξαηείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί απηφθσξεο δηαδηθαζίαο. 

β) Γηθψλ επί θαθνπξγεκάησλ γηα πξνζσξηλά θξαηνχκελνπο θαηεγνξνχκελνπο, 

ησλ νπνίσλ ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε ην αλψηαην φξην πξνζσξηλήο 

θξάηεζεο. 

γ) Γηθψλ επί θαθνπξγεκάησλ, ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ νπνίσλ 

ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο αλαζηνιήο 

κέρξη θαη ηελ 31ε-12-2022 θαζψο θαη επί πιεκκειεκάησλ, ν ρξφλνο παξαγξαθήο 

ησλ νπνίσλ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αλαζηνιήο κέρξη θαη ηελ 31ε-12-2021. Σν Γηθαζηήξην απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε 

ηελ εθδίθαζε ή ηε δηαθνπή απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε κέξηκλα ηεο Δηζαγγειίαο 

Πξσηνδηθψλ Άκθηζζαο ζα δεκνζηεχεηαη ην έθζεκα κε ηηο εθθσλνχκελεο, ιφγσ 

επηθείκελεο παξαγξαθήο, ππνζέζεηο. 

δ) Αηηήζεσλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη’ άξζξα 471 θαη 497 ΚΠΓ, αθχξσζεο 

δηαδηθαζίαο θαη’ άξζξα 341 θαη 435 ΚΠΓ, αθχξσζεο απφθαζεο θαη’ άξζξα 430 θαη 

431 ΚΠΓ, αλαβνιή ή δηαθνπήο εθηέιεζεο πνηλήο θαη’ άξζξα 555 θαη 557 ΚΠΓ, 

θαζψο θαη ησλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ζπλνιηθήο πνηλήο θαηά ην 

άξζξν 551 ΚΠΓ, ζηελ απφηηζε ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε δφζεηο εληφο πξνζεζκίαο θαη’ 

άξζξν 80 ηζρχνληνο ΠΚ θαη 82 πξντζρχνληνο ΠΚ θαη ζηε κεηαηξνπή ρξεκαηηθήο 

πνηλήο ή πξνζηίκνπ ζε παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη’ άξζξν 82 § 5 

πξντζρχνληνο ΠΚ. 

Ωο πξνο ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ Σκεκάησλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο, ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ 

πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.  



ην Πνιηηηθφ Σκήκα ε θαηάζεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ, δηθνγξάθσλ θιπ 

(αγσγψλ, εθέζεσλ, δηαηαγψλ πιεξσκήο, απνγξάθσλ, θιπ) καηόπιν 

πποηγούμενηρ ηηλεθωνικήρ επικοινωνίαρ με ηη Γπαμμαηεία για ηην ώπα 

πποζέλεςζηρ. Σν Πνιηηηθφ Σκήκα ζα δέρεηαη ηελ θαηάζεζε, ρσξίο πξνεγνχκελν 

νξηζκφ ξαληεβνχ θαη κε ηήξεζε φισλ ησλ ήδε νξηζζέλησλ κέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, γηα ηελ 

θαηάζεζε δηθνγξάθσλ (αγσγψλ, αληαγσγψλ, παξεκβάζεσλ, πξνζεπηθιήζεσλ, 

πξνηάζεσλ, πξνζζεθψλ - αληηθξνχζεσλ, ζεκεησκάησλ θιπ) πνπ αθνξνχλ: α) ε 

ππνζέζεηο λέαο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο Μνλνκεινχο θαη Πνιπκεινχο (άξζξα 237, 238 

ΚΠνιΓ) ησλ νπνίσλ ιήγεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο θαη β) ζε ππνζέζεηο φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί έσο ηελ 6ε-11-2020 θαη φζσλ επίθεηηαη λα 

ζπδεηεζνχλ θαηά ηα αλσηέξσ. 

Γίλεηαη δεθηή θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη ζρεηηθψλ θαη κε ειεθηξνληθά κέζα κε 

ηελ πξνυπφζεζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο ειεθηξνληθά ησλ ζρεηηθψλ αληηγξάθσλ ζηνπο αληηδίθνπο κε 

ηελ πξνυπφζεζε ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο.  

Σν Πνηληθφ Σκήκα θαη ην Σκήκα Βνπιεπκάησλ ζα ρνξεγεί νκνίσο αληίγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά παληφο είδνπο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηε 

Γξακκαηεία γηα ηελ ψξα πξνζέιεπζεο, εθηφο αλ αθνξνχλ ζε ππνζέζεηο, πνπ 

εθδηθάδνληαη ζην δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ. Δθζέζεηο 

άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ζπληάζζνληαη θαλνληθά. 

Απνζηνιή αηηήζεσλ πξνηίκεζεο γηα θαηάζεζε δηθνγξάθσλ θιπ. ζα γίλεηαη 

κφλν κε ειεθηξνληθά κέζα ή θαμ θαη πξνζέιεπζε ηνπ δηθεγφξνπ ζα ιακβάλεη ρψξα 

κφλν εθφζνλ ήζειε θξηζεί απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν Τπεξεζίαο 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 

αηηήκαηνο κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο κε ηελ πξνυπφζεζε ρξήζεο  ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο ( άιισο ζαξσκέλεο ππνγεγξακκέλεο  αίηεζεο), απνζηνιή φισλ ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ππνρξεσηηθά ζαξσκέλε ε ηαπηφηεηα .  Η 

απνζηνιή ησλ ζρεηηθψλ (πηζηνπνηεηηθψλ ή αληηγξάθσλ  ) ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά κε 

θιεηδσκέλα αξρεία θαη ν θσδηθφο ζα γλσζηνπνηείηαη κε sms ζην θηλεηφ ηειέθσλν 

πνπ ζα έρεη δεισζεί ζηελ αίηεζε. Όζνη  δελ κπνξνχλ λα ην ιάβνπλ ειεθηξνληθά, ζα 

ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά απφ ην αξκφδην Σκήκα ηεο γξακκαηείαο φηη είλαη έηνηκν 

θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα, πνπ ζα κπνξνχλ λα ην παξαιάβνπλ. ηελ 



πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηπρφλ αηηήζεηο ζα θαηαηίζεληαη 

θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδην ηκήκα.  

Σα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαζψο  θαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπ Πξσηνδηθεηφπ 

Άκθηζζαο είλαη νη εμήο:  

 Σειέθσλν-email fax 

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  

2265028666, 2265351800 (syzefxis) 

gram@protodikeio-amfissas.gov.gr 

 

226502258

8 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  2265028262 

politiko@protodikeio-amfissas.gov.gr  

 

226502258
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ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΠΛΗΜ/ΚΩΝ 

ΑΝΑΚΡΙΗ- ΜΟΓ 

 

2265028729 

anakrisi@protodikeio-amfissas.gov.gr  

226507268

9 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ  2265023916 

poiniko@protodikeio-amfissas.gov.gr  

 

226507268
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ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΚΑΣΙΚΟΤ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ 

2265028764 

gram@protodikeio-amfissas.gov.gr   

226507268
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Πεξαηηέξσ σο πξνο ηα ήδε ιεθζέληα πγεηνλνκηθά κέηξα επηζεκαίλνπκε ηα εμήο:  

 Οη εηζεξρφκελνη ζην θηίξην ηνπ Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο εληφο απηνχ ππνρξεσηηθά ζα θνξνχλ κάζθα θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα απνιπκαληηθά, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην ρψξν. 

       Η είζνδνο πνιηηψλ θαη Γηθεγφξσλ ζην ρψξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο γηα φιν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζα γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

       α. Οη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη ζα εηζέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θεληξηθή είζνδν 

ηεο νδνχ αιψλσλ  κε ηελ επίδεημε ηεο δηθεγνξηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. 

β. Η είζνδνο πνιηηψλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηεο νδνχ 

αιψλσλ , κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

παξνπζίαο ζε δηθαζηήξην ή αλάθξηζε απαηηείηαη ε επίδεημε ζρεηηθνχ λνκηκνπνηεηηθνχ 

εγγξάθνπ (θιεηήξην ζέζπηζκα, θιήζε θηι)  
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Οη εηζεξρφκελνη αδηαθξίησο ζα δειψλνπλ ηα αθξηβή ζηνηρεία ηαπηφηεηάο ηνπο ζηνλ 

ηνλ αξκφδην γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ρεηξαπνζθεπψλ (X-Ray) 

ππάιιειν (θχιαμεο) θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην θηίξην ηνπ Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε παξακνλή ζηνλ πξνζάιακν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο αηφκσλ 

πέξαλ ηνπ αλσηέξνπ επηηξεπηνχ αξηζκνχ ήηνη 5 θαη ζε απφζηαζε θαη’ ειάρηζηνλ 1,5 

κέηξνπ .  

       Η είζνδνο ηα αθξναηήξηα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Άκθηζζαο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά  αλά 

ππφζεζε ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πηλαθίνπ.   

       Ο αλψηαηνο αξηζκφο εηζεξρνκέλσλ ζην θηίξην δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αλαινγία ησλ 10 

η.κ. θαη’ άηνκν θαη ζα ειέγρεηαη κε θάξηεο εηζφδνπ. έρεη πξνθαζνξηζηεί  .  

       Σα αλσηέξσ κέηξα ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπηηξνπήο Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ πκβάλησλ Γεκφζηαο Τγείαο απφ Λνηκνγφλνπο 

Παξάγνληεο θαη ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο Κξίζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο. 
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