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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

Αριθμός Πράξης-Ανακοίνωσης: 268/2020 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

Νικόλαος Ε. Νταής, Πρόεδρος Πρωτοδικών 

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ: 

1. Την με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 [ΦΕΚ, Β΄4899/06.11.2020] Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, και 

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου 

Ηλείας, σε συνδυασμό με το ότι, σύμφωνα με την άνω ΚΥΑ, τα ειδικότερα ζητήματα που 

ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, καθώς 

και εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, 

έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις 

των οργάνων διοίκησης αυτών 

Ο Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι 

Ότι, κατά το χρονικό διάστημα από την 07η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο, έως και την 30η 

Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με την πιο πάνω Κ.Υ.Α., 

α) αναστέλλονται προσωρινά: 

αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων 

ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της 

παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας 

πλειστηριασμών. 

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α΄: 

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι προθεσμίες 

που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική 

διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως 

τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51). Εξαιρούνται, επίσης, ως προς τις υποθέσεις που 

έχουν συζητηθεί έως και τις 6.11.2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – 

αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης 

σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. [Διευκρινίζεται δε εδώ, ότι επιτρέπεται 

υπό την ισχύ της άνω ΚΥΑ και η κατάθεση νέας αγωγής τακτικής διαδικασίας, οπότε και γι’ 

αυτήν τρέχει η προθεσμία του άρθρου 215 § 2 ΚΠολΔ. Επίσης, δευκρινίζεται ότι οι οικεία 

Γραμματείες της Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς θα λειτουργούν κανονικά για την 

κατάθεση προτάσεων (100 ημερών) και προσθηκών (115 ημερών). Προς αποφυγή συνωστισμού 

για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών της Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς 

θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου. Οι Γραμματείες 

θα εξυπηρετούν κανονικά την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών «παλαιάς» τακτικής 

διαδικασίας (προκατάθεση 20 ημερών)]. 

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4335/2015 (Α’ 87) 

βγ) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εφόσον συζητούνται χωρίς εξέταση 

μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση 

των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των 

δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. [Σημειωτέον δε, ότι για την ως άνω αναφερόμενη (βγ) 

περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή της υπόθεσης στο πινάκιο και τη συζήτηση 

αυτής σε πρώτο βαθμό είναι η αποστολή, την προτεραία της δικασίμου και έως την 12η 
μεσημβρινή, δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται 

στις επιμέρους γραμματείες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση πρέπει να αναφέρει τον αριθμό έκθεσης 
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κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων 

και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί, 

εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα ενταχθεί 

στο πινάκιο προς εκφώνηση. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να φροντίζουν για 

τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση, που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση 

κατόπιν έγκαιρης υποβολής των έγγραφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων, θα πρέπει να 

παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ προς αποφυγή 

ερημοδικίας. Γνωστοποιείται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του 

Πρωτοδικείου Ηλείας είναι: proilias@otenet.gr. Εξυπακούεται δε, ότι προβλέπεται, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 72 § 2 του Ν. 4722/2020 [ΦΕΚ Α΄, 177/15.9.2020], η δυνατότητα 

υποβολής αιτήματος αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων, 

κατ΄άρθ. 242 § 2 ΚΠολΔ και κατ΄απόκλιση της παρ. 2 του άρθ. 115 ΚΠολΔ, η οποία δήλωση 

υποβάλλεται στην οικεία Γραμματεία του Δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι και τη δωδεκάτη ώρα 

της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.]. 

βδ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή 

μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 

δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα 

άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 

κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του 

άρθρου 702 ΚΠολΔ. 

βε) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική 

συμπαράσταση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ). 

βστ) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του 

αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της 

υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη 

διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

βζ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά σε κατηγορούμενο που κρατείται 

δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

βη) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και 

Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση 

υποθέσεις που εμπίπτουν στις περ. βθ) και βι), καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την 

εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια 

της χώρας προβλέπεται κλήρωση. 

βθ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των 

οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. 

βι) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 

31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός 

του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το 

δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

βια) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 

και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής 

εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν 

στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής 

σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 

4619/2019, Α’95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’106) και στη μετατροπή της 

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του 

άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

βιβ) Η δημοσίευση αποφάσεων. 

Σημειώνεται δε, ότι οι λοιπές πολιτικές και ποινικές υποθέσεις θα αποσύρονται από τα πινάκια 

και τα εκθέματα. 

Επίσης, επιτρέπεται η με φυσική παρουσία κατάθεση δικογράφων και η κατάθεση αιτήσεων 

έκδοσης διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου στις Γραμματείες των 

πολιτικών Δικαστηρίων, με την επισήμανση όμως ότι η παραλαβή των αντιγράφων των 

κατατεθέντων δικογράφων θα γίνεται την επομένη της κατάθεσης ημέρα. Αυτονόητο δε είναι ότι 
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παραμένει δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 

λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων αποφάσεων, ενώ πάντως και σε κάθε περίπτωση 

συνίσταται προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στα γραφεία των Δικαστικών 

Υπαλλήλων η χρήση ηλεκτρονικών και τεχνολογικών μέσων προς διεκπεραίωση εργασιών από 

τους πληρεξούσιους Δικηγόρους και διαδίκους. 

Επιπλέον, οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη 

λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ 

αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

Κατά τα λοιπά, ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα, που τυχόν ανακύπτουν από την εφαρμογή της 

υπόψιν ΚΥΑ, θα κρίνονται και θα επιλύνονται από τον εκάστοτε Δικαστή που εκτελεί χρέη 

Προέδρου Υπηρεσίας στο Πρωτοδικείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσιών. 

Τέλος, για την προστασία όλων των πολιτών, που εισέρχονται και παραμένουν στους χώρους του 

Πρωτοδικείου Ηλείας, των Δικηγόρων, των Δικαστικών Λειτουργών αλλά και των Δικαστικών 

Υπαλλήλων και Επιμελητών του Πρωτοδικείου Ηλείας, υπενθυμίζεται, ότι θα πρέπει να 

τηρούνται τα εξής μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Ηλείας, 

ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ισχύουν όσα έχουν ήδη αναφερθεί με 

προγενέστερη πράξη μας, με την πρόσθετη επισήμανση ότι, όσον αφορά στους πολίτες, που 

προσέρχονται στα ποινικά ακροατήρια, θα πρέπει αυτοί να φέρουν μαζί τους αναλόγως είτε 

κλήση μάρτυρα είτε κλητήριο θέσπισμα είτε κλήση Εισαγγελικής ή Ανακριτικής Αρχής. 

Αντίγραφο της Πράξης μας αυτής θα πρέπει να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Πρωτοδικείου Ηλείας, καθώς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηλείας.- 

Πύργος, 09 Νοεμβρίου 2020 

Νικόλαος Ε. Νταής 

Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηλείας 

 


