
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 61/2020 

 

                 Η  Πρόεδρος Πρωτοδικών Κεφαλληνίας  

Αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 

«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», 

µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει 

το Δικαστήριο. 

β)  Την με αριθμό ΚΥΑ 71342/6-11-2020 ( ΦΕΚ Β 4899/6-11-2020)  

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της 

Επικράτειας, για το διάστημα από ώρα 6.00 του Σαββάτου της 07ης  

Νοεμβρίου 2020 έως και ώρα 6.00 της Δευτέρας της 30ης Νοεμβρίου 

2020» σύμφωνα με την οποία:  

« ..5 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.  



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 που 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. 

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 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. 

Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος 

της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά 

περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων 

υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. 

Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των 

εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών 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». 

 

Ενόψει των ανωτέρω, αποφασίζεται ότι: 

Α) Ποινικές υποθέσεις- Ποινικό τμήμα: Μετά από συνεννόηση του 

Προέδρου ή Προεδρεύοντος εκάστου δικαστηρίου με την Εισαγγελία, θα 

εκδίδεται από την Εισαγγελία σχετική ανακοίνωση για το ποιες υποθέσεις 

κάθε πινακίου θα συζητούνται και θα ορίζεται η ώρα εκδίκασής τους 



 Β ) Πολιτικές υποθέσεις- Πολιτικό τμήμα:  

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες 

των πολιτικών δικαστηρίων. Κατ’ εξαίρεση, θα εκδικαστούν οι κάτωθι 

υποθέσεις κατά τις δικασίμους της 16ης-11-2020 και της 18ης-11-2020:  

1) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015.  

2) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (τακτικής διαδικασίας 

που εκδικάζονται κατά τις διατάξεις του Ν.2915/2001 και ειδικής διαδικασίας), 

που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων και εφόσον στις περιπτώσεις 

αυτές λάβει  χώρα την προτεραία της δικασίμου και έως την 11η μεσημβρινή 

έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, 

κοινοποιούμενη στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, ή με φαξ με την οποία θα δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη 

υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Στη σχετική δήλωση 

πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κατάθεσης του δικογράφου, το 

αρμόδιο Δικαστήριο, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και 

τα ονόματα των διαδίκων. Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί, 

εμπροθέσμως από τους  πληρεξουσίους δικηγόρους 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. Κατάσταση των υποθέσεων, που θα 

συζητούνται κατόπιν των ανωτέρω, θα κοινοποιείται την προηγούμενη ημέρα 

της δικασίμου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κεφαλληνίας προς ενημέρωση των 

πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων.  Οι υποθέσεις με εξέταση μαρτύρων 

και αυτές στις οποίες δεν θα εμφανισθεί κάποιος από τους διαδίκους ή 

κανένας από αυτούς, θα αποσύρονται επιμελεία της γραμματείας.  

3) Οι  εφέσεις: α) αν η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία 

των διαδίκων θα εκδικασθούν κανονικά (σε αυτές ισχύει κανονικά και το 

άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ., ενώ β) εάν η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε 

ερήμην στον πρώτο βαθμό θα εκδικασθούν μόνο εφόσον υποβληθεί η 

δήλωση περί συζήτησης χωρίς εξέταση μαρτύρων από τους διαδίκους. Και 



πάλι στην τελευταία αυτή περίπτωση, υπό τις ισχύουσες διατάξεις, πρέπει οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι να παραστούν και στο δικαστήριο, γιατί η συζήτηση 

είναι εδώ υποχρεωτικά προφορική (115 § 2 σε συνδ. με 524 § 2 και 528 

ΚΠολΔ),   

4) 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.  

5) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, που έχουν ως αντικείμενο α) τη 

θέση σε δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 

επ. ΚΠολΔ και β) τη θέση σε ακούσια νοσηλεία, κατά το Ν. 2071/1992 (για 

τις εν λόγω υποθέσεις δεν απαιτείται έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων 

δικηγόρων και θα δύναται να εξετασθούν και μάρτυρες).  

 6) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται 

χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί 

για υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας, και 

έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με 

απόφαση του Προέδρου/Δικαστή Υπηρεσίας, κατά την αντίστοιχη της 

συζήτησης ημέρα, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών.   

7) Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική ανάκληση, 

εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ενώπιον 

του Προέδρου/Δικαστή Υπηρεσίας εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ.2 του 

άρθρου 115 ΚΠοΛΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του 

δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 242 ΚΠοΛΔ. 

Κατά τα λοιπά ζητήματα εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020.  

 

 Γνωστοποιείται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

γραμματειών της έδρας του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας είναι η ακόλουθη: 

protokefpolitiko@otenet.gr  

 



Γ) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: Η Γραμματεία του 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας θα λειτουργεί κανονικά με τον αριθμό 

υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε 

τμήματος σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες, για την κατάθεση 

δικογράφων, προτάσεων, προσθηκών (κλπ). 

1) Κατά το ανωτέρω διάστημα, από 07-11-2020 έως 30-11-2020, θα 

πραγματοποιείται κανονικά η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης 

αντίκρουσης για τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015, αλλά και αυτές που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2915/2001 (όπως ο τελευταίος 

τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν.4055/2012) και η κατάθεση προσθήκης- 

αντίκρουσης, στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες  υποθέσεων που έχουν 

ήδη συζητηθεί έως και 6-11-2020. ως και σημειώματος στη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως κανονικά θα πραγματοποιείται η κατάθεση 

νέων δικογράφων οιασδήποτε διαδικασίας. 

2) Ειδικά για τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται δικόγραφα 

μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής καθώς και 

δικόγραφα αιτήσεων με 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, 

Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 

ΚΠολΔ. 

3) Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών 

Απόδοσης χρήσης μισθίου δεν πραγματοποιείται. Το αρχείο δημοσίευσης 

Διαταγών Πληρωμής θα εξυπηρετεί, μόνο την παραλαβή των διαταγών που 

δημοσιεύονται. 

4) Η χορήγηση αντιγράφων από το αρχείο θα γίνεται μόνον για εξαιρετικά 

κατεπείγουσες περιπτώσεις υπό τον όρο της απόδειξης του κατεπείγοντος. 

5) Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί αντίγραφα ή 

πιστοποιητικά παντός είδους κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης, εκτός αν αφορούν 



σε υποθέσεις, που εκδικάζονται στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας των 

Δικαστηρίων. Εκθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων συντάσσονται κανονικά. 

6) Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση 

πιστοποιητικών θα γίνεται μόνο για εξαιρετικά επείγοντες λόγους, μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου ( τηλ. Πολιτικού 

Τμήματος 2671023699 - Τηλ. Ποινικού Τμήματος 2671028691) και κατόπιν 

έγκρισης του Δικαστή Υπηρεσίας, για την παραλαβή δε του πιστοποιητικού θα 

προσδιορίζεται ακριβή ώρα εξυπηρέτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο.  

7) Προς αποφυγή συνωστισμού κατά την κατάθεση δικογράφων, προτάσεων 

και προσθηκών συνιστάται επίσης η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με 

τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου. 

Δ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ CΟVID-19:  

1) Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας 

προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, 

διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων των δικαστηρίων.  

2) Η διάθεση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών στους χώρους  

των Υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου προς χρήση από κάθε 

προσερχόμενο.  

3) Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους του 

Δικαστικού Μεγάρου, όσοι δε βρίσκονται στους χώρους του προς 

διεκπεραίωση υποθέσεών τους, πρέπει να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 

ενός και μισού (1,5) μέτρου κατ΄ ελάχιστον από τα άλλα άτομα. 

4) Ορίζεται το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των αιθουσών του 

Πρωτοδικείου για τις δίκες που εξαιρούνται της αναστολής στα δεκαπέντε (15) 

άτομα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα όσα ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ, καθώς 

και στην με αριθμό πρωτ.418/12-10-2020 Πράξη μας,  με την οποία εγκρίθηκε 

το σχέδιο δράσης  για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊου (Covid-

19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των δικαστών και υπαλλήλων 

του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, και το οποίο (σχέδιο δράσης) τροποποιείται 

με την παρούσα μόνο ως προς την διάταξή του με την οποία καθοριζόταν ο 

μέγιστος αριθμός ατόμων σε όλα τα ακροατήρια του Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας (σε 20), ο οποίος (αριθμός ατόμων) καθορίζεται πλέον σε δέκα 



πέντε (15), κατ’ ανώτατο όριο, άτομα.  

5) Η είσοδος σε κάθε γραφείο υπαλλήλου θα γίνεται ανα άτομο και μόνο 

ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο, άλλως η εξυπηρέτηση 

μπορεί να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, από την είσοδο του γραφείο 

σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις, έτσι ώστε να τηρείται η απόσταση  1,5 

μέτρου κατ΄ ελάχιστον μεταξύ των προσώπων.     

6) Η διενέργεια των διασκέψεων, καθώς και οποιοσδήποτε ενέργειας, που 

αφορά στη λειτουργία του δικαστηρίου - δικαστικών υπηρεσιών, θα γίνεται, 

εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.  

 

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

να κοινοποιηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Κεφαλληνίας. 

 

                                                   Αργοστόλι  9-11-2020 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

   

        ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΔΕΚΗ  
 


