ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΜΔΛΗΣΩΝ ΓΙΚΑΣΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΔΠΙΓΟΗ ΓΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ (ΝΚ) ΑΠΟ ΓΔΤΣΔΡΑ 1105-2020.
Σηο πλαίζιο ηηρ πποζπάθειάρ μαρ να πεπιοπιζθεί η έκθεζη, ηόζο ηος πποζωπικού ηος
ΝΣΚ, όζο και ηων ζςναλλαζζομένων με αςηό δικαζηικών επιμεληηών και επιμεληηών
δικαζηηπίων, ζε ζςνθήκερ πος εςνοούν ηη διαζποπά ηος κοπωνοϊού, από ηε Γεσηέρα,
11 Μαΐοσ 2020, ειζάγονηαι οι παπακάηω ππακηικέρ πςθμίζειρ ζηον ηπόπο επίδοζηρ
δικογπάθων ζηην ΚΥ ηος ΝΣΚ:
1. Η πποζέλεςζη δικαζηικών επιμεληηών και επιμεληηών δικαζηηπίων για ηην επίδοζη
δικογπάθων ή ηην παπαλαβή αποδεικηικών επίδοζηρ, γίνεηαι θαζεκερηλά από ηης
10:30 έως 13:30

(τεη. 162/24-4-2020 θαη 173/5-5-2020 αποθάζεης ηοσ Προέδροσ

ηοσ ΝΚ)
2.Η παπάδοζη ηων ππορ επίδοζη εγγπάθων ζα γίλεηαη ζηο ηζόγεηο ηες ΚΤ ηοσ ΝΚ,
ζε κλειζηό θάκελο, ο οποίορ εξωηεπικά θα αναγπάθει ηο ονομαηεπώνςμο ηος
δικαζηικού επιμεληηή ή επιμεληηή δικαζηηπίος, καθώρ και ηο ζςνολικό απιθμό ηων ππορ
επίδοζη εγγπάθων. Ο θάκελορ, εκηόρ από ηα ππορ επίδοζη έγγπαθα, θα πεπιέσει και
ηα ππορ ςπογπαθή αποδεικηικά επίδοζηρ.
3.Η παπαλαβή ηων αποδεικηικών επίδοζηρ, ςπογεγπαμμένα από ηο ενηεηαλμένο ππορ
ηούηο όπγανο ηος Δημοζίος, θα γίνεηαι μεηά από δςο (2) επγάζιμερ ημέπερ και πάλι
ζηο ιζόγειο ηηρ ΚΥ. Τα αποδεικηικά επίδοζηρ θα βπίζκονηαι ζε ειδικά διαμοπθωμένο
σώπο, ζε κλειζηό θάκελο, ο οποίορ εξωηεπικά θα αναγπάθει ηο ονομαηεπώνςμο ηος
επιμεληηή πος ενήπγηζε ηην επίδοζη. Σστόλ περηπηώζεης θαηεπείγοληος, ζα
αληηκεηωπίδοληαη κεηά από προεγούκελε ζσλελλόεζε κε ηοσς αρκόδηοσς
σπαιιήιοσς ηοσ Σκήκαηος Πρωηοθόιιοσ, ζηο ηειέθωλο: 213-2121 704.
4. Λόγω ηος πεπιοπιζμένος σώπος, θα επιηπέπεηαι η είζοδορ και παπαμονή ζηο ιζόγειο
ηηρ ΚΤ ελός δηθαζηηθού επηκειεηή ή επηκειεηή δηθαζηερίοσ θάζε θορά.
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5. Σηον σώπο ηος ιζογείος θα βπίζκεηαι ενηεηαλμένορ ςπάλληλορ ηηρ ςπηπεζίαρ, ο
οποίορ, ηεροσκέλωλ ηωλ προβιεπόκελωλ κέηρωλ αζθαιείας (αποζηάζεης,
τρήζε προζηαηεσηηθής κάζθας θαη αληηζεπηηθού σγεηολοκηθού σιηθού), θα
παπέσει ηιρ απαπαίηηηερ οδηγίερ, πληποθοπίερ ή διεςκπινίζειρ.
Ο Προϊζηάκελος ηες Γρακκαηείας ηοσ ΝΚ
ηαύρος Α. πσρόποσιος
Νοκηθός ύκβοσιος ηοσ Κράηοσς
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS
SPYROPOULOS
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