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Π Ρ Α Ξ Η  149/2020 

 

Καηφπηλ δεκνζίεπζεο ηεο Κ.Υ.Α Γ1α/ΓΠνηθ.71342/6.11.2020 πεξί κέηξσλ 

πξφιεςεο γηα ηνλ θνξσλντφ (ΦΔΚ Β 4899/6.11.2020), δηεπθξηλίδνπκε θαη 

νξίδνπκε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ Σάββαην 7 Ννεκβξίνπ 2020 έσο θαη ηε 

Γεπηέξα 30 Ννεκβξίνπ 2020 ηα αθφινπζα:  

 

Ι.- ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ  

 

α) Αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά:  

 

αα) νη δίθεο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ,  

αβ) νη λφκηκεο θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ 

πξάμεσλ θαη άιισλ ελεξγεηψλ ελψπηνλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη 

ησλ εηζαγγειηψλ, θαζψο θαη ηεο παξαγξαθήο ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ,  

αγ) νη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη ηεο 

δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκψλ.  

 

β) Δμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεξ. α):  

 

βα) Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 215, 237, 238 ΚΠνιΓ, θαζψο 

θαη νη πξνζεζκίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππνζέζεηο αξκνδηφηεηαο Πνιπκεινχο θαη 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ (ηαθηηθή δηαδηθαζία), νη νπνίεο εθδηθάδνληαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2915/2001 (Α' 109), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4055/2012 

(Α' 51). Δμαηξνχληαη, επίζεο, σο πξνο ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί έσο 

θαη ηηο 6.11.2020, νη δηθνλνκηθέο πξνζεζκίεο θαηάζεζεο πξνζζήθεο - 

αληίθξνπζεο ηφζν ζηελ ηαθηηθή φζν θαη ζηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο επίζεο 

θαη θαηάζεζεο ζεκεηψκαηνο ζηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.  

 

 



ββ) Οη δίθεο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4335/2015 (Α' 87).  

βγ) Όιεο νη δίθεο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ πνπ ζπδεηνχληαη ρσξίο 

εμέηαζε καξηχξσλ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ιακβάλεη ρψξα ηελ πξνηεξαία ηεο 

δηθαζίκνπ έγγξαθε δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ησλ δηαδίθσλ, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ πνιηηηθνχ ηκήκαηνο κέζσ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζα εθδηθαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε 

καξηχξσλ. Σηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαη νη 

δειψζεηο αλαβνιήο ησλ πνιηηηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηνπο πιεξεμνχζηνπο 

δηθεγφξνπο θαηά ην άξζξν 72§2 λ. 4722/2020.  

Γλσζηνπνηείηαη δε φηη νη δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

γξακκαηέσλ ηνπ Πνιηηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Μεζνινγγίνπ είλαη νη 

θάησζη: 

Α/Α  EMAIL              

1. οθία ηέλλιοσ sstelliou@protodikeio-mesologgiou.gov.gr 

2. Πέηρος Μπέλλας pbellas@protodikeio-mesologgiou.gov.gr 

3. πσριδούλα 

Υρσζανθοπούλοσ 

sxrisanthopoulou@protodikeio-

mesologgiou.gov.gr 

4. Περζεθόνη Νικολάοσ pnikolaou@protodikeio-mesologgiou.gov.gr 

 

θαζψο θαη ζηα ηειέθσλα 2631024793 θαη 2631026201 (FAX:2631022368 θαη 
2631026201) 
βδ) Οη δίθεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εγγπνδνζία, 

εγγξαθή ή εμάιεηςε ή κεηαξξχζκηζε πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, ζπληεξεηηθή 

θαηάζρεζε θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαζηηθή κεζεγγχεζε, ζθξάγηζε, 

απνζθξάγηζε, απνγξαθή θαη δεκφζηα θαηάζεζε θαηά ηα άξζξα 737, 738 

ΚΠνιΓ, Δπξσπατθή δηαηαγή δέζκεπζεο ινγαξηαζκνχ θαη' άξζξν 738Α ΚΠνιΓ, 

ηηο αλαθιήζεηο απηψλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηέο δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 

702 ΚΠνιΓ. Οη ππνζέζεηο ζπλαηλεηηθήο αλάθιεζεο, εμάιεηςεο ή κεηαξξχζκηζεο 

πξνζεκείσζεο ππνζήθεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 17 § 

1 ηνπ λ. 4684/2020 (ε ηζρχο ηνπ νπνίνπ έρεη παξαηαζεί έσο 31.12.2020).  
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βε) Οη δίθεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ζέζε ζε 

δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 801 επ. ΚΠνιΓ 

θαη ηελ αθνχζηα λνζειεία.  

βζη) Η ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ, νη νπνίεο γίλνληαη 

ρσξίο θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί 

θαη έρνπλ ηζρχ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, παξαηείλνληαη νίθνζελ κε 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Υπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο 

ησλ πξνζσξηλψλ δηαηαγψλ.  

βδ) Η εθδίθαζε απηφθσξσλ πιεκκειεκάησλ, εθφζνλ αθνξά θαηεγνξνχκελν 

πνπ θξαηείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί απηφθσξεο δηαδηθαζίαο. 

βε) Η θιήξσζε ησλ ελφξθσλ θαη ε έλαξμε ηεο ζπλφδνπ ησλ Μηθηψλ Οξθσηψλ 

Γηθαζηεξίσλ, εθφζνλ θαηά ηε ζχλνδν είλαη πξνζδηνξηζκέλεο πξνο εθδίθαζε 

ππνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξ. βζ) θαη βη).  

βζ) Η εθδίθαζε θαθνπξγεκάησλ γηα ηνπο πξνζσξηλά θξαηνχκελνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο, ησλ νπνίσλ ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε ην αλψηαην 

φξην πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  

βη) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνχλ θαθνπξγήκαηα, ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ 

νπνίσλ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2022, θαζψο θαη πιεκκειήκαηα, ν ρξφλνο 

παξαγξαθήο ησλ νπνίσλ ζπκπιεξψλεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 

ηελ έλαξμε ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2021. Τν δηθαζηήξην απνθαζίδεη, 

θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εθδίθαζε ή ηε δηαθνπή απηψλ.  

βηα) ε εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηα άξζξα 471 θαη 497 

ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠΓ, λ. 4620/2019, Α' 96), αθχξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηά ηα άξζξα 341 θαη 435 ΚΠΓ, αθχξσζεο ηεο απφθαζεο θαηά ηα 

άξζξα 430 θαη 431 ΚΠΓ, αλαβνιήο ή δηαθνπήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο θαηά ηα 

άξζξα 555 θαη 557 ΚΠΓ, θαζψο θαη ησλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ζπλνιηθήο πνηλήο θαηά ην άξζξν 551 ΚΠΓ, ζηελ απφηηζε ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε δφζεηο εληφο πξνζεζκίαο θαηά ηα άξζξα 80 ηνπ 

ηζρχνληνο Πνηληθνχ Κψδηθα (ΠΚ, λ. 4619/2019, Α'95) θαη 82 ηνπ πξντζρχζαληνο 

ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α'106) θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ή ηνπ 

πξνζηίκνπ ζε παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 

ηνπ πξντζρχζαληνο ΠΚ.  

 



βηβ) Η δεκνζίεπζε απνθάζεσλ. Οη δηαζθέςεηο γίλνληαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, εμ 

απνζηάζεσο, κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ.  

 

ΙΙ.- ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΜΕΣΡΑ  

 

1.- Η Γξακκαηεία ηνπ Πνιηηηθνχ Τκήκαηνο ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά γηα ηελ 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ (100 εκεξψλ) θαη πξνζζεθψλ ηεο Νέαο Ταθηηθήο 

Γηαδηθαζίαο Μνλνκεινχο θαη Πνιπκεινχο, γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη 

πξνζζεθψλ «παιαηάο» ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο (πξνθαηάζεζε πξνηάζεσλ 20 

εκεξψλ), θαζψο θαη γηα ηελ θαηάζεζε θαη παξαιαβή δηθνγξάθσλ (αγσγψλ 

ηαθηηθήο θαη εηδηθήο δηαδηθαζίαο, αλαθνπψλ θαη ελδίθσλ κέζσλ, αηηήζεσλ 

δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο θαη αηηήζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο ππφ ζηνηρεία βδ) αλσηέξσ εμαηξέζεηο, θαζψο θαη απηψλ πνπ 

πεξηέρνπλ αίηεκα ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο). Ωζηφζν πξνο απνθπγή 

ζπλσζηηζκνχ γηα ηελ θαηάζεζε ησλ άλσ δηθνγξάθσλ ε πξνζέιεπζε ζα γίλεηαη 

θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηε Γξακκαηεία. 

2.- Γηα ηελ σο άλσ αλαθεξφκελε ζηελ ΚΥΑ (βγ) πεξίπησζε, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο ζην πηλάθην θαη ηε ζπδήηεζε 

απηήο ζε πξψην βαζκφ είλαη ε απνζηνιή, ηελ πξνηεξαία ηεο δηθαζίκνπ θαη έσο ηελ 

11ε πξσηλή, δήισζεο ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ φισλ ησλ δηαδίθσλ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζα εθδηθαζηεί ρσξίο εμέηαζε καξηχξσλ. Η ζρεηηθή 

δήισζε πξέπεη λα είλαη νξηζκέλε (λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ θαηάζεζεο ηνπ 

εηζαγσγηθνχ δηθνγξάθνπ, ηα ζηνηρεία ησλ δηαδίθσλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ). Δθφζνλ ε ζρεηηθή δήισζε απνζηαιεί 

εκπξνζέζκσο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ πιεξεμνπζίσλ φισλ ησλ δηαδίθσλ, ε 

ππφζεζε ζα εληαρζεί ζην πηλάθην πξνο εθθψλεζε. Πξνο ηνχην, νη πιεξεμνχζηνη 

δηθεγφξνη ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηλαθίσλ θαη εθφζνλ ε 

ππφζεζε, πνπ ηνπο αθνξά εηζάγεηαη πξνο εθθψλεζε θαηφπηλ έγθαηξεο 

ππνβνιήο ησλ έγγξαθσλ δειψζεσλ γηα κε εμέηαζε καξηχξσλ, ζα πξέπεη λα 

παξίζηαληαη λνκίκσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΓ πξνο 

απνθπγή εξεκνδηθίαο.  

3.- Καηά ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ ζα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο γηα έθδνζε 

δηαηαγψλ πιεξσκήο θαη δηαηαγψλ απφδνζεο ρξήζεο κηζζίνπ, νχηε αηηήζεηο γηα 

παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο παξά κφλν ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη θαηφπηλ 



έγθξηζεο ηεο Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ. Τν Τκήκα Γεκνζίεπζεο Γηαηαγψλ 

Πιεξσκήο ζα εμππεξεηεί κφλν ηελ παξαιαβή ησλ δηαηαγψλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη. 

4.- Τν ηκήκα ηνπ Αξρείνπ ζα ιεηηνπξγεί κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξνληθψλ 

αηηεκάησλ. Με θπζηθή παξνπζία ζα εμππεξεηνχληαη εμαηξεηηθά θαηεπείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο ππφ ηνλ φξν ηεο απφδεημεο ηνπ θαηεπείγνληνο. Η ρνξήγεζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ησλ πησρεχζεσλ, ησλ εηαηξεηψλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ απηνχ ή κε fax, ελψ θαη νη αηηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Πνιηηηθνχ Τκήκαηνο (ι.ρ πεξί κε άζθεζεο 

ελδίθνπ κέζνπ, πεξί κε ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θιπ), ζα 

ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ, κε πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο θαη αξηζκφ ηειεθψλνπ επηθνηλσλίαο.  

5.- Γηα ηηο πνηληθέο δίθεο ηζρχνπλ ηα σο άλσ αλαθεξφκελα ζηελ ΚΥΑ ελψ 

επηζεκαίλεηαη φηη κε κέξηκλα ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Μεζνινγγίνπ ζα 

δεκνζηεχεηαη ηελ πξνηεξαία ηεο πνηληθήο δηθαζίκνπ έθζεκα κε ηηο 

εθθσλνχκελεο ιφγσ επηθείκελεο παξαγξαθήο ππνζέζεηο (ηει. Δπηθνηλσλίαο κε 

ην πνηληθφ ηκήκα 2631026200). 

6. Η είζνδνο πνιίηε (κε δηθεγφξνπ) ζηνπο ρψξνπο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ 

επηηξέπεηαη ζηηο εμαηξεηηθέο θαη κφλν πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

πξάμε (θαη σο άλσ ΚΥΑ).  

ΙΙΙ. Η ππ’ αξ. 59/2020 πξάμε καο (Υγεηνλνκηθφ Πξσηφθνιιν Πξσηνδηθείνπ 

Μεζνινγγίνπ) εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, κε κφλε ηξνπνπνίεζε ηεο (κε βάζε ηελ 

σο άλσ ΚΥΑ) ηελ αθφινπζε: «Μέγηζηνο αξηζκφο πξνζψπσλ κέρξη δεθαπέληε 

(15) άηνκα ζηηο αίζνπζεο - αθξναηήξηα. Καη’ εμαίξεζε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

ζηελ αίζνπζα κπνξεί λα ππεξβεί ηα δεθαπέληε (15), εάλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

πξνεδξεχνληνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε παξνπζία ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη 

απνιχησο αλαγθαία, απνθιεηζηηθά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν ρξφλνο παξαγξαθήο 

ζπκπιεξψλεηαη γηα ηα πιεκκειήκαηα κέρξη 31.12.2021 θαη γηα ηα 

θαθνπξγήκαηα κέρξη 31.12.2022 ή ζπκπιεξψλεηαη ν αλψηαηνο ρξφλνο 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο θαηεγνξνπκέλσλ».  

Αληίγξαθν ηεο πξάμεο απηήο λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Μεζνινγγίνπ θαη λα 



ελεκεξσζεί ζρεηηθά ε Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ Μεζνινγγίνπ θαη ν Γηθεγνξηθφο 

Σχιινγνο Μεζνινγγίνπ.  

 

                                               Μεζνιφγγη, 9 Ννεκβξίνπ 2020  

                                          Η Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Μεζνινγγίνπ 

                                                   

 

 

                                                  Διέλε Λπκπεξνπνχινπ 


