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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα σας επισημαίνουμε τα εξής: 

1) Το σοβαρό ζήτημα που προκύπτει με την εφαρμογή του άρθρου 60 του Ν. 

4753/2020 περί της επαναλειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων και ειδικότερα του 

οίκοθεν επαναπροσδιορισμού των πολιτικών υποθέσεων που δεν εκφωνούνται κατά το 

χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο: «Σε 

περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και 

οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899) – ήτοι για το 

διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020- , με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των 

δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του 

Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην 

πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, 

το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και 

ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί 

ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό 

σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου....».  
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Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, με την με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/2020 (ΦΕΚ Β' 

4777/29.10.20) ΚΥΑ οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κοζάνης 

Καστοριάς, Ροδόπης, Ιωαννίνων και Λάρισας εντάχθηκαν στο 4ο επίπεδο των προληπτικών 

μέτρων κατά της πανδημίας για το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και 6 

Νοεμβρίου 2020. Κατά το διάστημα αυτό ίσχυε η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, 

όπως αυτή ορίστηκε στο Παράρτημα 1 της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 ΚΥΑ. 

Σημειωτέον ότι για άλλες Π.Ε. (Κοζάνης και Καστοριάς) η αναστολή λειτουργίας των 

Δικαστηρίων είχε επιβληθεί και σε προγενέστερο χρόνο με σχετική ΚΥΑ. 

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι με το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 ρυθμίστηκε 

ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός των μη εκφωνηθέντων πολιτικών υποθέσεων μόνο για το 

χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020, προκύπτει σοβαρό ζήτημα για το 

προηγηθέν χρονικό διάστημα κατά το οποίο ίσχυε η αναστολή λειτουργίας των 

Δικαστηρίων στις προαναφερθείσες Περιφερειακές Ενότητες, καθόσον, ελλείψει σχετικής 

ρυθμίσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι είναι υποχρεωμένοι να προβούν σε καταθέσεις 

δικογράφων κλήσης για επαναπροσδιορισμό συζήτησης και σε επιδόσεις αυτών. 

Για υγειονομικούς, πρωτίστως, λόγους, καθώς είναι βέβαιο ότι η προσέλευση των 

δικηγόρων για κατάθεση κλήσεων θα οδηγήσει σε ανεπίτρεπτο συνωστισμό στα 

Δικαστήρια - εξέλιξη απευκταία λόγω της ιδιαιτέρως επιβαρυμένης επιδημιολογικής 

κατάστασης στις περιοχές μας -, για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους ισότητας και 

ίσης μεταχείρισης όλων των Δικαστηρίων της χώρας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε 

σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στις Διοικήσεις 

των δικαστηρίων, των οποίων ανεστάλη η λειτουργία προ της 7ης/11/2020 να προβούν 

σε οίκοθεν επαναπροσδιορισμό και όλων των μη εκφωνηθέντων υποθέσεων μέχρι και 

6/11/2020, άλλως σε μία γενική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι Διοικήσεις των 

Δικαστηρίων θα δύνανται να επαναπροσδιορίζουν οίκοθεν κάθε φορά που επιβάλλεται το 

έκτακτο μέτρο της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων ως μέσο προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

2) Το σοβαρό θέμα που προέκυψε με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων κατά 

την 1η.6.2020 και που αφορά σε απόρριψη αιτήσεων καταδικασθέντων απευθυνόμενων 

ενώπιον των Εισαγγελιών της χώρας με περιεχόμενο τον ορισμό νέων καταληκτικών 

προθεσμιών καταβολής δόσεων ποινής φυλάκισης, μετατραπείσης σε χρηματική, κατά το  

άρθρο 82 του παλιού Π.Κ., που χορηγήθηκαν από τα καθ’ ύλην Δικαστήρια προ της 

εφαρμογής του Ν. 4619/2019, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω προθεσμία δεν 



καταλαμβάνεται από τις εκδοθείσες Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τις οποίες ανεστάλησαν όλες οι 

νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες από 13.03.2020 έως και 31.05.2020.  

Ειδικότερα, η χορηγηθείσα σύμφωνα αρχικώς με το άρ. 82 παρ. 4 και εν συνεχεία 

με το άρ. 82 παρ. 8 του παλαιού (ισχύοντος μέχρι την 30.06.2019 ) ΠΚ, είναι μία δικαστική 

προθεσμία (“… το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο έως τρία έτη, ώστε μέσα σε 

αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το 

ίδιο δικαστήριο.”), η οποία έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των κάτωθι κοινών 

αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης : 

(i) Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.03.2020 ( Β' 833 ), 

(ii) Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.03.2020 (Β' 1074), 

(iii) Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.04.2020 (Β' 1301), 

(iv) Δ1α/Γ.Π.οικ.: 26804/25.04.2020 (Β' 1588) και  

(v) Δ1α/ΓΠ.οικ.: 30340/15.05.2020 (Β' 1857) [κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών]. 

Σύμφωνα με αυτές, εκτός άλλων, ανεστάλησαν και οι όλες νόμιμες και δικαστικές 

προθεσμίες από 13.3.2020 έως και 31.5.2020, με ρητές εξαιρέσεις τις εκεί αναφερόμενες, 

που δεν αφορούν στην παρούσα. 

Η 2ετής ή 3ετής αυτή προθεσμία, που επιμερίστηκε από το δικαστήριο σε επιμέρους  

δόσεις – προθεσμίες, για την καταβολή του ποσού της μετατραπείσης σε χρηματική ποινής 

φυλακίσεως, είναι μία δικαστική προθεσμία, η οποία –και αυτή– έχει ισόχρονα ανασταλεί 

(από 13.03.2020 έως και 31.05.2020), ήτοι για ενενήντα (90) ημέρες όπως κατωτέρω. 

Τούτο προκύπτει καταρχήν από το ίδιο το γράμμα του νόμου αλλά και (από) τη 

λογικοσυστηματική ερμηνεία των διατάξεων του άρ. 82 παρ. 4 και 8 του παλαιού (προ του 

Ν. 4619/2020) ΠΚ, καθόσον, όπως στις διατάξεις αυτές αναφέρεται, η καταβολή του ποσού 

μπορεί να γίνει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, των 2 (ή και 3) ετών, και δη σε δόσεις 

εντός της ευρύτερης ως άνω 2ετούς ή 3ετούς προθεσμίας. Με άλλα λόγια, παρέχεται η 

ευχέρεια καταβολής του –ακόμη και όλου– του ποσού της μετατραπείσης σε χρηματική 

ποινής φυλακίσεως. 

Η ratio, βεβαίως, αυτής της διατάξεως δεν είναι άλλη παρά η δυνατότητα που 

παρέχεται στον καταδικασθέντα να δυνηθεί εντός μίας ευρύτερης προθεσμίας να 

εξοικονομήσει, από την εργασία του κυρίως είτε από άλλες πηγές (λχ δανεισμό), τα 

χρήματα που εκείνη τη στιγμή δεν έχει. 



Σύμφωνα, τέλος, με το άρ. 75 του Ν. 4690/2020, οι ανασταλείσες με τις ως άνω 

ΚΥΑ προθεσμίες, συνεχίζουν να τρέχουν από την 01η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα 

υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη στο νόμο διάρκειά τους, 

προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά δέκα (10) επιπλέον ημέρες, ήτοι έως και τις 

10.06.2020, οπότε τρέχει εκ νέου από τις 11.06.2020. 

Ανάλογο δε ζήτημα προκύπτει και με τη νέα Κ.Υ.Α. (Δ1α/Γ.Π.οικ.: 

71342/6.11.2020 (Β΄4899)), σύμφωνα με την οποία ανεστάλησαν όλες οι νόμιμες και 

δικαστικές προθεσμίες από 7.11.2020 έως και 30.11.2020. 

Κατόπιν τούτων και με δεδομένο ότι λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των ως άνω 

αναφερόμενων Κ.Υ.Α. και του Ν. 4690/2020 από τις αρμόδιες Εισαγγελίες, οι 

καταδικασθέντες κινδυνεύουν με απώλεια της ρύθμισης και με άμεση εκτέλεση της 

επιβληθείσας σε βάρος τους ποινής, παρακαλούμε όπως προβείτε σε έκδοση 

διευκρινιστικής εγκυκλίου άλλως σε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα 

καταλαμβάνει ρητώς και πέραν πάσης αμφιβολίας τις προθεσμίες του άρθρου 82 Π.Κ. 

(παλαιού). 

Προσβλέποντας στην άμεση ανταπόκρισή Σας, αναμένουμε τις ενδεδειγμένες 

ενέργειες για την επίλυση του ως άνω αναφερόμενου δικαστικού προβλήματος. 

 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας         Πέτρος Ε. Σαμαράς 

 


