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Μετά  τη δημοσίευση του Νόμου 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021), ανέκυψαν 
τα  ακόλουθα ζητήματα:  

Με τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4709/23.10.2020) «Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», καθορίστηκε το επίπεδο 
προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. (χαμηλό-μέτριο-υψηλό-πολύ 
υψηλό), καθώς και τα επί μέρους πεδία εφαρμογής τους. Το πεδίο εφαρμογής 4 
αναφέρεται στα Δικαστήρια-Εισαγγελίες, Στρατιωτικά Δικαστήρια, έμμισθα, άμισθα 
υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του 
φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Στο «υψηλό» επίπεδο τα μέτρα κυρίως αφορούν 
μόνο την αποφυγή συγχρωτισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα 
διοίκησης του κάθε δικαστηρίου να ρυθμίζουν τα ειδικότερα ζητήματα της 
εύρυθμης διεξαγωγής των λειτουργιών τους. Στο «πολύ υψηλό» επίπεδο τα μέτρα 
αφορούν κυρίως την αναστολή λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών και των 
νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών και ενεργειών ενώπιον Α) των δικαστικών 
σχηματισμών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του 
άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος, Β) των 
δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, Γ) των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, Δ) των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, 
καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Στο ίδιο «πολύ υψηλό» 
επίπεδο προβλέφθηκε επιπλέον και η αναστολή των, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. 

Με το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Β΄ Μέρους της ως άνω Κ.Υ.Α. υπήχθησαν οι 
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στα  επί μέρους επίπεδα προληπτικών μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από 24 Οκτωβρίου ως 25 
Οκτωβρίου 2020 και για το χρονικό διάστημα από 26 Οκτωβρίου ως 6 Νοεμβρίου 
2020. Η Θεσσαλονίκη, και για τα δύο διαστήματα, εντάχθηκε στο 3ο επίπεδο 
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προληπτικών μέτρων («υψηλό»). Στο 4ο επίπεδο («πολύ υψηλό») τέθηκαν μόνο οι 
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς. Η ισχύς της παραπάνω Κ.Υ.Α. 
(άρθρο 12) ορίστηκε από 24 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 έως και τις 6 Νοεμβρίου 
2020. 

Στη συνέχεια με τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.68952 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 
4757/28.10.2020) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 
προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4709)», αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 11 της αρχικής 
Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.67924 και προστέθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητας του 4ου 
επιπέδου («πολύ υψηλό»), αυτές των Ιωαννίνων και των Σερρών για το χρονικό 
διάστημα από 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 ως και τις 6 Νοεμβρίου 2020. 

Ακολούθως, με τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69239 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4777/29.10.20) 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 
4709)», αντικαταστάθηκε εκ νέου το ως άνω άρθρο 11 του Β΄ Μέρους της αρχικής 
Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.67924 και εντάχθηκε και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
(μαζί με τις Π.Ε. Ροδόπης και Λάρισας) στο 4ο επίπεδο των προληπτικών μέτρων 
κατά της πανδημίας («πολύ υψηλό») για το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου 
2020 και ώρα 06:00 μέχρι και 6 Νοεμβρίου 2020. 

Με τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. που κατέταξε τη Θεσσαλονίκη στο 4ο επίπεδο 
(«πολύ υψηλό») για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή 
από Παρασκευή 30.10.2020 ώρα 06.00 (άρθρο 3) η προσωρινή αναστολή των 
νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 
και άλλων ενεργειών, της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, ενώπιον των 
δικαστηρίων καθώς και των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών 
αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών που προβλέπονταν 
με την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 4709/23.10.2020). 

Με τον Νόμο 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για 
την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» και συγκεκριμένα με το 
άρθρο 83 παρ. 1α προβλέπεται ότι: «1. α) Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 
έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής 
της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δυνάμει της κοινής 
υπουργικής απόφασης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δεν 
υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 
διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των 
δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, 
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υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς 
και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του 
χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο 
χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από 
τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά τα προηγούμενα 
εδάφια, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) ημέρες από 
την προβλεπόμενη λήξη τους.». 

Με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 83 παρ. 1α, παρ΄ ότι δεν ήταν 
αναγκαίο, αφού ήδη είχε προβλεφθεί η αναστολή προθεσμιών από την εκάστοτε 
ισχύουσα Κ.Υ.Α., επαναλήφθηκε η ρύθμιση της αναστολής προθεσμιών. Ωστόσο, 
από προφανή παραδρομή, αναγράφηκε η ημερομηνία της 7ης Νοεμβρίου 2020 ως 
χρονικό σημείο έναρξης της αναστολής των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών, 
ενώ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η αναστολή εκκίνησε στις 30 
Οκτωβρίου 2020. Αντίστοιχα συνέβη και για τις λοιπές περιοχές που αναφέρονται 
ανωτέρω, με ιδιαίτερη αναφορά και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, όπου η 
αναστολή εκκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2020. 

Επειδή, η ως άνω διάταξη δημιουργεί τον κίνδυνο να ερμηνευθεί ότι στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης δεν εκκίνησε η αναστολή στις 30.10.2020 
(όπως και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών δεν εκκίνησε στις 29.10.2020) και 
κατά συνέπεια να υπάρξει κίνδυνος απώλειας δικαιωμάτων 

                                                 Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι  
ότι για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης η αναστολή προθεσμιών 

εκκίνησε στις 30 Οκτωβρίου 2020 και για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών η 
αναστολή προθεσμιών εκκίνησε στις 29 Οκτωβρίου 2020. 

 
Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2021 
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