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tOLIfί κ.κ.
1~ ηl'6εδρotoιι l.l;.E.
2. Πρόεδρο ι<αι Ειααννελέα 'tDU Aρdou nQyou
3. Πρόεδρο ΤΟυ EAεyιmιιoυ luveSpΙOu
4. Γεvueό En{τροn:ο tης En:ιιcρcnεk(e; τω" Ταιcτικων

Διoueιmκών ΔΙΙΙασtηριω"
5. nPoϋπaμέvoUt; των ΕΦετειω" και Πρωτoδιιcεlων της

Xωρaι;
6. ΠΡo'iσταΜΈVOυfίτων ΕιοςιΥΥελιών EΦετW" και

nρωτοδucW" τ/ς χώρα"
,. ηρoΣcιtαμέvαυ" των ΔιoLfCη'tLl(ών Eψεtείω\ι της XΏΡC:Ιfί

(με την mφάιcληση ΥΩ £\Iημερciιcιouv τα. δικααtήρια
'tWvnεριψξρειώ" touς)

ν8. ΔΙΙUΙνcρι.κιιύ< I(Ωι ΣUμβaλιnΩVPttΦικοός lUλAόyOUς της
χώρας

v9. Συλ/άvOιH; ΔικOCJtιιιWν Enιμελητ'cίJv τ/ι; χωρΩli;

θέμα: •.•.Aν~Aή EΡYΩαι.ωvδueaστηρίων λόγω 8ιεξαΥωνής δηιιoΦηΦ£σιuπoς-.
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Ε.6φ" ΤΟυ δημDψηΦIα"""'ς της 5ης louλίou 2015, σας ννωρ{ζουμο ότι αll<UΠέλ/ovrαι Οι ερyαoi£ς
των δ ••oστηρiων Τι!σΟ<ρις(4) ερνάo'lιες ημέρες ιιριν ""6 τη διενέργΕιά ΤΟυ"", τρεις (3) Εργάοψ<ς ημέρες
μετά αnό αuτό, δηλαδή ClJtό 30 IOU\lίou μέχρι και 8 lουλίου 2015.

notvueiC; δίfcες 7WU θα Cφχ(σoυν στο ακρocnήριo Πριν OJ!:ό την 3Οη ΙoυνωίJ 2015 και δε θα π.ερατωθού"
την ίδια rjμEpα συνεχίζονται και μέΤά την 30η lou"ίou ~015. ι(αrά τα ανωτέρω χροιιικά διαστήματα
(Σyc:xσrtλ/ιt'at η διενέΡΥΙ;;ια Jtλe:ι.στηριnσμώv, αποβολών (εξώσεων) κcxιnροοω7tLkώV κραrήσεων.
Σας εnωημαΙ"oυμε ότι εξαιρε('tΦ, της αναστ~N;Ι; η n:ερlπτwση έναρξης των ΜεlJ('tώv Ορκωτών

ΔU(αστηρίtJ)v ιcαι'ΜειιαΦν ΟΡκωτών EΦεrείων, εΦόσον έχαύν προσδιοριστεΙ δικάσιμοι ιccrrάτο παραπάνω
XPσIlU<ό δ~"". EnIaι1ς ε(α"",Ιτα, και η EιιδUιαση ΤΟ>\'KαΚOυργημάtω. σε nερumOOεις !tOυ λήγει το
ανώτατο όριο Προσωρινής ΚΡάτησης των Kαtηνoρoυμtνων. ' ι .

ΠCφαΙCαλoύ~~ .τ~υς ~.ιc. Προέδρους ΠρωΤοδικών να κοινοπόιήσου" την παρΟύσα £yKύΙCΛιO πα
Ειρηνοδίκεί.α I(~ι nταισμΡτΟδικε[Q της nεΡιΦiρειάς'τους~
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