
-,.1

ΚΑΤ,ΕπΕΙΙΙ8l{-

ΕΛΛΗΗιΚ},ι Διß ιιflOKPATιA
I

ΥΠΟγΡΓΕιΟ Ý ßιι{ΑιΟΞγΗι"ιΣ
'ι

ΕιΕΑΓΓΕΛιΑ Ε |ιβΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩ!{
.|

TMHiljιA Μ.θ.Ý,.,,Μ"Φ.Ε.

Πßrηροφορßεòι Ι,.6ιÝτσιμοιι

Τα7,, Δ/νση; Κ,Ιι,,bυκÜρε:ω5 t4

Τ. Η. t 14?5, Αθ ι'l,νιτ

Τιlλ. ι Ξ1O-ü404;Ι;,ξ2

πΡΦ]ι

tr. Ειρετεßο ΑθηνεΙßν

3. τι:. ΔιοικτlτÞ
ßl. ΔΕΑ

Σαò γνιι1:;,ßζουμε üτι :

Οι υπο{ιιßσειò που εßχαν οριστεßνα δικασταýιτ

1. Μικτοý Ο6 ιιιωτοý Αικαστηρßου Αθηνþν για

πσÜγεται σι,ι:ßΙ δικαατÞριο η υπ' flipιθ. 4 τοιι
,I

αιτοσýρονται ι:ι,ß υπ'αριθ. 1, 2, και 3 υποθÝσειò
I

2. frßΙικτοý Ομ ιτωτοý, Δκαστηρßου Αθηνþν για
fi!σ*γεγαι σººιß δικαατÞρια η υπ' ιιριθ. 1 του

αττοσýρογται ι:Dι υπ" αριθ, 2, και S υπιοθÝσειò

3. ΔευτÝρου ΙΙιΠικτφý Ορκωτοý Δικαστηρßου

22Ι02,Ι2Π21 ατιßτσýραγται και φι τρεßò {3}

4. Μικτοý Φρ ιιΙωταý Δικαστηρßσυ Αθηνιßτν για
εισÜγεται οß,ιιß δικασττßριο η υπ" οιριθ. º του

αττσσýρονται ιjι,ι υπ'αριθ. fl, 3, και 4 υποθÝσειò

5. Α' llfΙικτο(,| θρκωτοý Εφετεßσυ για
απσσýρογται ιßιαι φι δýφ {Ξ} υποθÝσf,ιò τΦυ

Ε. Α' Μικτοß Ορκωτοý Εφετεßου γ|α

αποσýρονται ιßιαι αι δýο (2) υποθ*ß}Ýιò τθυ

{8/02/202{

Αττικιßò

τωγ

δικÜσιμο "Ιθ/OΕ/Ρ02{

ινακßαυ υπüΦεση και

διιιÜσιμο 22ß02/2CI2º

κßου υπüθεση και

για τη δικÜσιμο

δικÜσιμο 24/02/ΕO2º

ου υπüθεση και

την δ μο τηò º θ/O2r202{

τηlf δι μο τηò 2Ξ102/202{
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7 Ε Μικτοß

αποσýρονται ßι]Þιι δι τρειò (3} υποθÝσειò,

δ. Ε' Μικτοιlι, Ορκωτοý Εφετεßου για την δι

ιß,ΙΙΙαποσυ οι τρειò {3) υπσθÝσωò,

Φß

,τιΙ
ιl,ι φ σαγγΕλÝαò Αθηνιfuν

ζ)

Ερκωτοý Εφετεßου για την δι θ Τηò 22/0e/202,|

ι,

Τηò ?4/0ρι202,f

η γτ}'υΙ ιιΙ α'
g5ι Ι ιL ι:.Ε
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