
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ 144/2021

ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2021

ΣΥΝΘΕΣΗ: Ευαγγελία  Αρβανίτου,  Πρόεδρος  Πρωτοδικών,

Πρόεδρος του Συμβουλίου, Βασίλειος Καραναστάσης και Στυλιανός Μπίος,

Πρωτοδίκες, Μέλη, Ελένη Παππά, Γραμματέας.

Στη σημερινή συνεδρίαση, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

1)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  15  παρ.  7  περ.  α΄  υποπερ.  δδ΄  του

Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών

λειτουργών»,  με  τις  οποίες  καθιερώνεται  τεκμήριο  αρμοδιότητας  του

Τριμελούς Συμβουλίου,

2) την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42, τ.Α),

3) την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55, τ.Α),

4) την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68, τ.Α),

5) τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων,  Προστασίας  του  Πολίτη,  Εθνικής  Άμυνας,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και

Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,

σχετικά  με  τα  έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  COVID -19 στο σύνολο της

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 2476/10-6-2021,

τ.Β΄).

6) τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών

του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

έως τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00:



α)  Αναστέλλονται  προσωρινά  οι  δίκες  ενώπιον  των  πολιτικών  και

ποινικών δικαστηρίων.

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

βα) Οι πολιτικές δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου.

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με

τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87).

βγ)  Οι  δίκες  ενδίκων  μέσων  ενώπιον  των  Εφετείων,  οι  οποίες  έχουν

εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων ή σύμφωνα με τις

διατάξεις  των  ειδικών  διαδικασιών.  Οι  δίκες  του  προηγούμενου  εδαφίου

γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων

των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία

υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των

διαδίκων.

βδ)  Οι  δίκες  τακτικής  διαδικασίας  που  εκδικάζονται  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις  του  ν.  2915/2001  (Α’  109),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  ν.

4055/2012 (Α’ 51). 

βε)  Οι  δίκες  ειδικών διαδικασιών και  εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων,

εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ.

βστ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες,

με  τη  δυνατότητα  προσκόμισης  ενόρκων  βεβαιώσεων.  Κατ’  εξαίρεση,

αποκλειστικά  και  μόνο  στις  δίκες  ασφαλιστικών  μέτρων  που  έχουν  ως

αντικείμενο  ανακοπές  και  αιτήσεις  αναστολής  κατά  της  εκτελεστικής

διαδικασίας,  εργατικές  διαφορές,  διατροφές  από τον  νόμο,  επιμέλεια  και

επικοινωνία,  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 κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών,
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τις  σχετικές  με  αυτές  διαφορές  του  άρθρου  702  ΚΠολΔ,  τις  δίκες

ασφαλιστικών μέτρων νομής, καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου

943 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

βζ)  Οι  δίκες  εκουσίας  δικαιοδοσίας  πρώτου  βαθμού,  οι  δίκες  πρώτου

βαθμού  που  αφορούν  ειδικούς  νόμους,  οι  οποίες  δικάζονται  με  τη

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν.

3869/2010 και του άρθρου  1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

Συναινετικά  αιτήματα  αναβολής  για  τις  υποπερ.  βγ)  έως  και  βζ),

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021, το

αργότερο  μέχρι  τη  δωδεκάτη  ώρα  της  προηγούμενης  της  δικασίμου

εργάσιμης ημέρας στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: α) για το Τμήμα

Γραμματέων  Εδρών  Πολυμελούς  Πολιτικής  Διαδικασίας:

poledres.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr,  β)  για  το  Τμήμα

Γραμματέων  Εδρών  Μονομελούς  Πολιτικής

Διαδικασίας: poledres.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr και  γ)  για

το  Τμήμα  Ασφαλιστικών  Μέτρων:

asfalistika.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr  .,   [στο περιεχόμενο τωνστο  περιεχόμενο  των

οποίων  πρέπει  να  διαλαμβάνεται  η  δικάσιμος,   ο  Γενικός  Αριθμός

Κατάθεσης  (Γ.Α.Κ.)  και  ο  Ειδικός  Αριθμός  Κατάθεσης  (Ε.Α.Κ.)  του

δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα

των διαδίκων].

 

βη)  Οι  δίκες  εκουσίας  δικαιοδοσίας  δευτέρου βαθμού,  οι  δίκες  δευτέρου

βαθμού  που  αφορούν  ειδικούς  νόμους,  οι  οποίες  δικάζονται  με  τη

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του ν.

3869/2010  και  του  άρθρου  1  του  ν.  4745/2020,  οι  οποίες  γίνονται  με

αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.  

βθ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α' 79).

βι) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες

συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων

και  χωρίς  την  εξέταση  μαρτύρων.  Οι  προσωρινές  διαταγές  που  έχουν
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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. 

βια) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α' 314)

που  αφορούν  στη  μεταβίβαση  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  των  υπό

ειδική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφής

με  αυτές  πράξη.  Η  εν  λόγω  εξαίρεση  καταλαμβάνει  και  τις  συμβάσεις

μεταβίβασης, που υπογράφηκαν κατά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 πριν

τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτές πράξη. 

βιβ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα

68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών

και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών. 

βιγ)  Η  εκδίκαση  αυτόφωρων  πλημμελημάτων,  εφόσον  αφορά

κατηγορούμενο  που  κρατείται  δυνάμει  των  διατάξεων  περί  αυτόφωρης

διαδικασίας.

βιδ)  Η  κλήρωση  των  ενόρκων  και  η  έναρξη  της  συνόδου  των  Μικτών

Ορκωτών  Δικαστηρίων  και  Μικτών  Ορκωτών  Εφετείων,  καθώς  και  η

κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και

των  υποθέσεων  ασφαλιστικών  μέτρων  σε  όσα  δικαστήρια  προβλέπεται

κλήρωση. 

βιε)  Η  εκδίκαση  κακουργημάτων  για  τους  προσωρινά  κρατούμενους

κατηγορουμένους. 

βιστ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής

των  οποίων  συμπληρώνεται  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  από  την

έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025, καθώς και πλημμελήματα, ο

χρόνος  παραγραφής  των  οποίων  συμπληρώνεται  εντός  του  χρονικού

διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2025. Το

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

αυτών. 
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βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις

αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση. 

βιη) 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. 

βιθ)  Η  εκδίκαση  υποθέσεων  περί  παράτασης  εξακολούθησης  ή

αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα

περί  άρσης  ή  αντικατάστασης  των  ως  άνω  μέτρων  (άρθρο  70  ΠΚ,  ν.

4619/2019).  

βκ) Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά

τις  διαδικασίες  ποινικής  συνδιαλλαγής,  ποινικής  διαπραγμάτευσης  και

ποινικής διαταγής, που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως

416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

βκα)  Οι  ποινικές  δίκες  που αφορούν την  εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά

αποφάσεων, με κατηγορουμένους, οι  οποίοι  εκτίουν ποινή στερητική της

ελευθερίας σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων.

βκβ) Η δημοσίευση αποφάσεων.

γ)  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,
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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.

 

Οι  διασκέψεις,  καθώς και  η  διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας,  που

αφορά  τη  λειτουργία  των  δικαστικών  υπηρεσιών  και  των  εισαγγελιών

γίνονται,  εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών

μέσων.  Προς  διευκόλυνση  της  ενημέρωσης  διαδίκων,  μαρτύρων  και

συνηγόρων,  η  διακοπή  της  δίκης  και  ο  ορισμός  νέας  δικασίμου

γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο

της  έδρας  του  Δικαστηρίου  και,  αν  το  Δικαστήριο  διαθέτει  ιστοσελίδα

αναρτώνται και σε αυτήν. 

Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδριάσεων των Ολομελειών των Δικαστηρίων

για ζητήματα της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 1756/1988 (Α’ 35) και των

Ολομελειών των Εισαγγελιών για ζητήματα της παρ. 5 του άρθρου 14Α του

ν. 1756/1988.

 

Σε όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας

στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των

Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων  και  στην  Εθνική  Σχολή  Δικαστικών

Λειτουργών εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από

11.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το

άρθρο 2 του ν. 4682/2020.

Ως  προς  τις  αιτήσεις  για  την  έκδοση  πιστοποιητικών  και  την  χορήγηση

αντιγράφων, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης παρέχει, μέσω της διαδικτυακής

πύλης  solon.gov.gr,  τη  δυνατότητα  ηλεκτρονικής  καταθέσεως  αιτήσεως
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εκδόσεως και παραλαβής των ανωτέρω εγγράφων. Όσοι έχουν υποβάλει

αίτηση  για  την  έκδοση  κάποιου  πιστοποιητικού  ή  για  την  χορήγηση

αντιγράφου και δεν μπορούν να το λάβουν ηλεκτρονικά, θα ενημερώνονται

τηλεφωνικά από το αρμόδιο τμήμα της γραμματείας για την συγκεκριμένη

ημέρα  και  ώρα  παραλαβής  του.  Οι  δε  αιτήσεις,  που  δεν  κατατίθενται

ηλεκτρονικά, θα γίνονται δεκτές, είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του

αιτούντος/αιτούσας  με  την  γραμματεία  του  αρμοδίου  τμήματος

πιστοποιητικών  -διαθηκών  -εταιρικών,  στους  αριθμούς  κλήσης  2313-

311271 και 2313-311273, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην

ηλεκτρονική  διεύθυνση  pistop.protodikeiothes@n3.syzefxis.gov.gr για  τον

ορισμό της ημέρας και ώρας προσέλευσης του αιτούντος / αιτούσας στο ως

άνω  Τμήμα  (η  προαναφερθείσα  πρακτική  δεν  αφορά  στους

δικηγόρους).

Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για  την ασφαλή λειτουργία  του

δικαστηρίου  λόγω  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID –  19,

επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται  στο δικαστικό κατάστημα είναι

υποχρεωμένος  να  φέρει  προστατευτική  μάσκα  και  να  τηρεί  το  όριο

αποστάσεως  1,5  μέτρου  τουλάχιστον.  Το  ανώτατο  όριο  εισερχομένων

ατόμων εντός των αιθουσών του καταστήματος καθορίζεται σε δεκαπέντε

(15). Κατ’ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί

τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου,

η  παρουσία  ατόμων  αυτών  είναι  απολύτως  αναγκαία,  στις  δίκες  που

διεξάγονται  σύμφωνα  με  την  παρούσα.  Σε  κάθε  περίπτωση  στον

υπολογισμό  της  τήρησης  του  ορίου  αυτού  δεν  συμπεριλαμβάνονται

δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.

Καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)

για όλους τους δικαστές και όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα

με τους κανόνες α) της υπό στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/18.4.2021 κοινής

απόφασης  των  Υπουργών  Εθνικής  Άμυνας,  Υγείας,  Δικαιοσύνης,

Εσωτερικών  και  Επικρατείας  «Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του

διαγνωστικού  ελέγχου  νόσησης  από  τον  κορωνοϊό   COVID-19  στους

δικαστικούς  και  εισαγγελικούς  λειτουργούς  και  στους  στρατιωτικούς

δικαστές»,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  και  β)  της  υπό  στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ.
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26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,

Εθνικής  Άμυνας,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,

Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  και

Επικρατείας  «Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του  διαγνωστικού

ελέγχου  νόσησης  από  τον  κορωνοϊό   COVID-19  σε  υπαλλήλους  του

Δημοσίου  που  παρέχουν  εργασία  με  φυσική  παρουσία  στον  τόπο

εργασίας»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπό  στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ.

28499/7.5.2021  και  Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.021  κοινές  υπουργικές

αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με  την  έκδοση  της  παρούσας  παύει  η  ισχύς  της  με  αρ.  139/2021

Πράξης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και  ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη

την 11η Ιουνίου 2021.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1)

Ευαγγελία
Αρβανίτου

Πρόεδρος
Πρωτοδικών

Βασίλειος Καραναστάσης

Πρωτοδίκης

Ελένη Παππά

 2)

           Στυλιανός Μπίος
              Πρωτοδίκης

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό υπηρεσιακό αντίγραφο
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Θεσσαλονίκη, 11-6-2021
Η Γραμματέας

Ελένη Παππά
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