
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚO    

 

Aξ. Πξωη.: 2690 

ΑΘΗΝΑ,  23 Μαξηίνπ 2020

Ταρ. Γ/λζε : Πξ. Σρνιή Δπειπίδωλ Τ.Κ. 113 62  

Τειεθ. : 210 88.40.612 

 

ΠΡΟ : Σνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ (ΓΑ) 

Ταρ. Γ/λζε: Αθαδεκίαο 60 

Τ. Κ.: 106 79-Αζήλα 

Σε ζπλέρεηα πξνεγνύκελωλ αλαθνηλώζεωλ επί ηωλ α) από 15.3.2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β' 

864/15.3.2020), θαη β) αξ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 17734/2020 (Β’ 833) ΚΤΑ, θαηόπηλ πνιιαπιώλ  

εξωηεκάηωλ πιεξεμνπζίωλ Γηθεγόξωλ  δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 

 

Γεδνκέλεο α) ηεο επηβνιήο ηνπ κέηξνπ γεληθήο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ 

δηθαζηεξίωλ, πιελ ειαρίζηωλ εμαηξέζεωλ θαη β) ηεο αλαζηνιήο ηωλ λόκηκωλ θαη δηθαζηηθώλ 

πξνζεζκηώλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθώλ πξάμεωλ θαη άιιωλ ελεξγεηώλ ελώπηνλ ηωλ 

ππεξεζηώλ ηωλ δηθαζηεξίωλ θαη ηεο παξαγξαθήο ηωλ ζπλαθώλ αμηώζεωλ, γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα δηαξθεί ε αλαζηνιή θαη ελ πξνθεηκέλω από 13/3/2020 έωο θαη ηελ 27/3/2020 : 

 

1. Οη γξακκαηείεο ηωλ δηθαζηεξίωλ δελ εμππεξεηνύλ θνηλό θαη πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο, 

πιελ ηωλ πξνβιεπόκελωλ εμαηξέζεωλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο Κ.Υ.Α.. Γηα ην ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηωλ ηκεκάηωλ απηώλ  παξαπέκπνπκε ζηηο πξνγελέζηεξεο αλαθνηλώζεηο καο.  

2. Οη ζπλεδξηάζεηο ηωλ πνιηηηθώλ ζπλζέζεωλ θαη πνηληθώλ ζπλζέζεωλ, πιελ ηωλ ξεηώο 

αλαθεξνκέλωλ εμαηξέζεωλ ηωλ παξαγξάθωλ  2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηεο από 15.3.2020 ΚΥΑ 

(ΦΔΚ Β' 864/15.3.2020),  καηαηώλνληαη θαη ωο εθ ηνύηνπ νη πξνο ζπδήηεζε ππνζέζεηο δελ 

εθθωλνύληαη. Όπωο έρεη ζεκεηωζεί ζε πξνγελέζηεξε αλαθνίλωζε καο, ζπδεηνύληαη  πξνζωξηλέο 

δηαηαγέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ήδε πξν ηεο 13-3-2020. Γηα ηε ρνξήγεζε λέωλ πξνζωξηλώλ 

δηαηαγώλ ηζρύεη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β' 864/15.3.2020) 

θαη ζηελ ππ’ αξηζ. 2611/16-3-2020 αλαθνίλωζε καο 

3.  Οη  πνιηηηθέο ππνζέζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε ζπλεδξίαζε, ε νπνία καηαηώζεθε ιόγω ηεο 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηωλ δηθαζηεξίωλ κεηαθέξνληαη, κεηά ηελ νξηζηηθή ιήμε ηεο αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο Πξωηνδηθείνπ, ζε επόκελε ζπλεδξίαζε θαηόπηλ θιήζεωο ηνπ επηκειέζηεξνπ 

δηαδίθνπ. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ζπλζέζεωλ λέαο ηαθηηθήο Μνλνκεινύο θαη Πνιπκεινύο (ζπδήηεζε 

κεηά ηελ πάξνδν ηωλ 115 εκεξώλ), νη νπνίεο καηαηώλνληαη  ιόγω ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ, ε κεηαθνξά ζε λέα ζπλεδξίαζε ζα γίλεη νίθνζελ, κεηά ηελ νξηζηηθή ιήμε ηεο 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο. 

 



 

4. Αληίγξαθα δεκνζηεπκέλωλ απνθάζεωλ δελ ρνξεγνύληαη, πηζηνπνηεηηθά δελ παξαδίδνληαη 

γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ωο άλω αλαζηνιή. 

5. Γελ ζα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο, εθηόο εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεωλ, ηηο 

νπνίεο θξίλεη θαηά πεξίπηωζε ν Πξόεδξνο Υπεξεζίαο. Σε πεξίπηωζε έγθξηζε θαηάζεζεο θύξηαο 

αίηεζεο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο, αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε ή αλάθιεζε πξνζωξηλώλ δηαηαγώλ ζα 

εμππεξεηνύληαη δίρωο ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο. Ωο εθ ηνύηνπ ε βαζηκόηεηα ε κε ηνπ αηηήκαηνο 

ζα θξίλεηαη από ηνλ Πξόεδξν Υπεξεζίαο. 

6. Όζνλ αθνξά ζηελ λέα δηαδηθαζία ηαθηηθήο Μνλνκεινύο θαη Πνιπκεινύο,  όιεο νη πξνζεζκίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξόλν θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ αλαζηέιινληαη γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα 

ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηωλ δηθαζηεξίωλ. Ωο εθ ηνύηνπ νη εκέξεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηωλ 

δηθαζηεξίωλ δελ ππνινγίδνληαη γηα ηηο πξνζεζκίεο απηέο (ε έλλνηα αλαζηνιήο πξνζεζκίαο 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 147 ΚΠνιΓ). Τν ωο άλω ηζρύεη θαη γηα ηηο πξνζεζκίεο πξνζζήθεο-

αληίθξνπζεο εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη γηα ηελ πξνζεζκία 8 εκεξώλ γηα θιείζηκν θαθέινπ κεηά 

ηε ζπδήηεζε, ζηελ «παιαηά» δηαδηθαζία ηαθηηθήο Πνιπκεινύο.  

7. Οη λέεο πξνζεζκίεο  γηα ην ζύλνιν ηωλ δηαδηθαζηώλ, ζα γλωζηνπνηεζνύλ θαηά ηελ 

νξηζηηθή ιήμε ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο όιωλ ηωλ εξγαζηώλ ηνπ Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ  ΓΡΙΒΑ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΤΠΗΡΔΙΑΚΟ 

ΑΘΗΝΑ, ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΠΙΣΑΡΗ 
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