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Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021 (ΦΕΚ 
1308/3-4-2021 τ.Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης εκτάκτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού ΟονϊοΙ-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από τη Δευτέρα, 5 Απρ ιλ ίου 2021 και ώρα Οβ.ΟΟ' έως και τη Δευτέρα, 
12 Απρ ιλ ίου 2021 και ώρα 06.00', η λειτουργία του δικαστηρίου και της 
γραμματείας του Αρείου Πάγου θα γίνεται όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. 
πρωτ. 680/29-3-2021 ανακοίνωσή μας. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Εξα ιρούντα ι της αναστολής λε ι τουργ ίας του δ ικαστηρ ίου του 
Αρε ίου Πάγου: 
1. Οι δ ίκες ασφαλ ισ τ ι κών μέτρων (αναστολών) , εκ των οπο ίων, όσες 
ανεστάλησαν μέχρι τούδε θα επαναπροσδ ιορ ισθούν ο ίκοθεν και θα 
αρχ ίσουν να συζητούντα ι^όπως και οι λο ιπές ν εοπροσδ ιορ ι ζόμενες 
υποθέσεις^από τη δ ικάσ ιμο της 12ης Απρ ιλ ίου 2021 και μετά και 
2.Οι α ι τήσε ις χορήγησης και ανάκλησης προσωρ ινών δ ιαταγών, οι 
οποίες συζητούντα ι δια υπομνημάτων των πληρεξουσ ίων 
δ ικηγόρων των δ ιαδ ίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι 
προσωρινές δ ιαταγές που έχουν χορηγηθε ί και έχουν ισχύ έως τη 
συζήτηση της υπόθεσης, παρατε ί νοντα ι ο ίκοθεν με απόφαση του 
Προέδρου Υπηρεσίας , ο οπο ίος ορίζε ι τη δ ιάρκε ια της παράτασης 
των προσωρ ινών δ ιαταγών. 



Θα εξακολουθήσει η τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κορωνοϊό ΟονϊοΙ-19, εντός του κτιρίου του Αρείου Πάγου, 
όπως αυτή ορίζεται και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 2876/9-11-2020 
ανακοίνωΰη* μας, που έχει τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Αρείου Πάγου 
και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα νννννν.3Γθίθδρ39θδ.9Γ. 


