
     

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΔΦΔΣΔΗΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

ΠΡΟΔΓΡΟ 

Απιθμόρ   Ππάξεωρ  13/2021 

               Η  Γηεπζύλνπζα ην Δθεηείν Ισαλλίλσλ: 

 Αθνύ έιαβε ππόςε:  

1. Τε δηαηάμε ηνπ άξζξνπ 15 §§ 1  ηνπ Ν. 1756/1988 «Κώδηθαο 

νξγαληζκνύ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο δηθαζηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ», όπσο ηζρύεη. 

           2. Τε κε αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.:4992/22.1.2021 θνηλή απόθαζε ησλ 

Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, Δζληθήο Άκπλαο, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ, Υγείαο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Πνιηηηζκνύ 

θαη Αζιεηηζκνύ, Γηθαηνζύλεο, Δζσηεξηθώλ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, 

Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ «Έθηαθηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην 

δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 6:00 έσο θαη ηε 

Γεπηέξα, 1 Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 6:00.». 

        3. Τηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ αλάγθε εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δθεηείνπ Ισαλλίλσλ, αιιά θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο 

δεκόζηαο πγείαο.  

ΟΡΗΕΟΤΜΔ  

              Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 25.1.2021 έωρ και 31.1.2021 και 

ώπα 6:00:  

   Α. ΑΝΑΣΔΛΛΟΝΣΑΗ πξνζσξηλά: 

ΑΔΑ: ΨΡΒΙ4ΜΖ-78Ο



2ε  

 1. Οη δίθεο ελώπηνλ ησλ πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ, 

 2. Οη λόκηκεο θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθώλ 

πξάμεσλ θαη άιισλ ελεξγεηώλ ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Ισαλλίλσλ, θαζώο θαη 

ηεο παξαγξαθήο ησλ ζπλαθώλ αμηώζεσλ,  

3. Οη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη ηεο 

δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκώλ.  

    Β. Από την ευαπμογή των ωρ άνω πεπιπτώσεων ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ: 

 1. Οη δίθεο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο εθδηθάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4335/2015 (Α' 87). 

 2. Οη δίθεο ελδίθσλ κέζσλ ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ, νη νπνίεο έρνπλ εθδηθαζζεί 

ζηνλ πξώην βαζκό θαη΄ αληηκσιία ησλ δηαδίθσλ θαηά ηελ ηαθηηθή δηαδηθαζία ή 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ. Οη δίθεο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ γίλνληαη είηε κε απηνπξόζσπε παξάζηαζε ησλ 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ, είηε κε δήισζε ησλ άξζξσλ 242 θαη 

524 ΚΠνιΓ, ε νπνία ππνβάιιεηαη έζησ θαη από έλαλ (1) εθ ησλ 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ.  

3. Οη δίθεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθδηθάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2912/2001 (Α΄ 109), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 4055/2012 (Α΄ 51), 

ζηηο νπνίεο δελ εμεηάδνληαη κάξηπξεο.  

4. Οη δίθεο εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη εθέζεσλ θαηά εξήκελ απνθάζεσλ, 

εηζαγόκελσλ θαηά ην άξζξν 528 ΚΠνιΓ, ζηηο νπνίεο δελ εμεηάδνληαη 

κάξηπξεο.  

5. Οη δίθεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ζηηο νπνίεο δελ εμεηάδνληαη κάξηπξεο, κε ηε 

δπλαηόηεηα πξνζθόκηζεο ελόξθσλ βεβαηώζεσλ. 

 6. Σηηο παξαπάλσ ππνπεξ. Β3, Β4 θαη Β5 ιακβάλεη ρώξα, ηελ πξνηεξαία 

εξγάζηκε εκέξα ηεο δηθαζίκνπ θαη κέρξη ώξα 12.00 κ., έγγξαθε δήισζε ησλ 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ, όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε ζα 

εμεηαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηύξσλ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηε γξακκαηεία 

ηνπ Πνιηηηθνύ Τκήκαηνο ηνπ Δθεηείνπ, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο (e-mail: efipirus@otenet.gr).  Δθόζνλ όινη νη δηάδηθνη έρνπλ 

ππνβάιεη δήισζε θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην, ε ππόζεζε ζπδεηείηαη 
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παξνπζία ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ, ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηύξσλ. Σε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππνβιεζεί ε δήισζε ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ 

από ηνπο πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο ησλ δηαδίθσλ, νη ππνζέζεηο 

απνζύξνληαη θαη δελ ζπδεηνύληαη, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ησλ 

πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

158 παξ. 2 ηνπ λ. 4764/2020 (ΦΔΚ Α΄ 256), πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα 

ππνβνιήο αηηήκαηνο αλαβνιήο κε θνηλή αλέθθιεηε δήισζε ησλ δηθεγόξσλ 

θαη΄ άξζξν 242 παξ. 2 ΚΠνιΓ θαη θαη΄ απόθιηζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 115 

ΚΠνιΓ, ε νπνία δήισζε ππνβάιιεηαη ζηελ ίδηα σο άλσ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε (e-mail) efipirus@otenet.gr). , ην αξγόηεξν κέρξη ηελ πξνηεξαία 

εξγάζηκε εκέξα ηεο δηθαζίκνπ θαη κέρξη ώξα 12.00 κ.. 

 7. Οη δίθεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο δεύηεξνπ βαζκνύ, νη δίθεο δεύηεξνπ 

βαζκνύ πνπ αθνξνύλ εηδηθνύο λόκνπο νη νπνίεο δηθάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο θαη νη δίθεο δεύηεξνπ βαζκνύ ηνπ λ. 3869/2010 θαη 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4745/2020, νη νπνίεο γίλνληαη κε απηνπξόζσπε 

παξάζηαζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ θαη απνθιεηζηηθά κε 

ηε δπλαηόηεηα πξνζθόκηζεο ελόξθσλ βεβαηώζεσλ. 

 8. Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ, νη νπνίεο 

ζπδεηνύληαη δηά ππνκλεκάησλ ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ  δηαδίθσλ 

θαη ρσξίο ηεο εμέηαζε καξηύξσλ. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί θαη έρνπλ ηζρύ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο, παξαηείλνληαη 

νίθνζελ κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Υπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεη ηε δηάξθεηα 

ηεο παξάηαζεο ησλ πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ. 

 9. Οη ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο ηνπ άξζξνπ 14Α ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314) πνπ 

αθνξνύλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ ππό εηδηθή 

εθθαζάξηζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη θάζε ζπλαθήο κε απηέο 

πξάμε. Η ελ ιόγσ εμαίξεζε θαηαιακβάλεη θαη ηηο ζπκβάζεηο κεηαβίβαζεο, πνπ 

ππνγξάθεθαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Α ηνπ λ. 3429/2005 πξηλ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη θάζε ζπλαθή κε απηέο πξάμε. 

 10. Όιεο νη δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 68 

επ. ηνπ λ. 4307/2014, ε δηελέξγεηα δεκόζησλ πιεηνδνηηθώλ δηαγσληζκώλ θαη 

νη λόκηκεο θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα απηώλ.  
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11. Η θιήξσζε ησλ ελόξθσλ θαη ε έλαξμε ηεο ζπλόδνπ ηνπ Μηθηνύ Οξθσηνύ 

Δθεηείνπ, εθόζνλ θαηά ηε ζύλνδν είλαη πξνζδηνξηζκέλεο πξνο εθδίθαζε 

ππνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ππνπεξ. Β12, Β13 θαη Β14 ηεο παξνύζαο, 

θαζώο θαη ε θιήξσζε ησλ ζπλζέζεσλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πνηληθώλ 

ππνζέζεσλ.  

12. Η εθδίθαζε θαθνπξγεκάησλ γηα ηνπο πξνζσξηλά θξαηνύκελνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο, ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε ην αλώηαην 

όξην πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  

13. Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ θαθνπξγήκαηα, ν ρξόλνο παξαγξαθήο 

ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ έλαξμε 

ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2023, θαζώο θαη πιεκκειήκαηα, ν ρξόλνο 

παξαγξαθήο ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

από ηελ έλαξμε ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2022. Τν δηθαζηήξην 

απνθαζίδεη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εθδίθαζε ή ηε δηαθνπή απηώλ.  

14. Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο 

αλαηξέζεθαλ θαη παξαπέκπνληαη πξνο λέα εθδίθαζε.  

15. Η εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηα άξζξα 471 θαη 

497 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠΓ, λ. 4620/2019, Α΄ 96), αθύξσζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηα άξζξα 341 θαη 435 ΚΠΓ, αθύξσζεο ηεο απόθαζεο 

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

θαηά ηα άξζξα 555 θαη 557 ΚΠΓ, θαζώο θαη ησλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ 

θαζνξηζκό ζπλνιηθήο πνηλήο θαηά ην άξζξν 551 ΚΠΓ, ζηελ απόηηζε ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε δόζεηο εληόο πξνζεζκίαο θαηά ηα άξζξα 80 ηνπ 

ηζρύνληνο Πνηληθνύ Κώδηθα (ΠΚ, λ. 4619/2019, Α΄ 95) θαη 82 ηνπ 

πξντζρύζαληνο ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο ή ηνπ πξνζηίκνπ ζε παξνρή θνηλσθεινύο εξγαζίαο θαηά 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ πξντζρύζαληνο ΠΚ.  

16. Η εθδίθαζε ππνζέζεσλ πεξί παξάηαζεο εμαθνινύζεζεο ή 

αληηθαηάζηαζεο ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ, θαζώο θαη αηηήζεηο ηνπ εηζαγγειέα 

πεξί άξζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ σο άλσ κέηξσλ (άξζξν 70 Π.Κ., λ. 

4619/2019, Α΄ 95).  
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17. Οη πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη αθνξνύλ βνπιεύκαηα γηα πξάμεηο, γηα ηηο 

νπνίεο ν θαηεγνξνύκελνο θξαηείηαη πξνζσξηλά ή γηα ηηο νπνίεο ν ρξόλνο 

παξαγξαθήο ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ 

έλαξμε ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2023.  

18. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κώδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο γηα 

ηελ άζθεζε πξνθπγώλ θαηά εληαικάησλ πξνζσξηλήο θξάηεζεο θαη θαηά 

δηαηάμεσλ επηβνιήο πξνζσξηλήο θξάηεζε ή πεξηνξηζηηθώλ όξσλ. Καη  

19. Η δεκνζίεπζε απνθάζεσλ.  

   Γ. Γηα ηηο πνηληθέο δίθεο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

αλαζηνιήο θαη έρνπλ δηαθνπεί γηα δηθάζηκν εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

ηεο αλαζηνιήο, ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν, απνθαζίδεη θαηά 

πεξίπησζε γηα ηελ εθδίθαζε ή ηελ εθ λένπ δηαθνπή απηώλ, ιακβαλνκέλσλ 

ππόςε ησλ παξαπάλσ εμαηξέζεσλ, ρσξίο λα δεζκεύεηαη από απηέο. Πξνο 

δηεπθόιπλζε ηεο ελεκέξσζεο δηαδίθσλ, καξηύξσλ θαη ζπλεγόξσλ, ε θαηά ηα 

αλσηέξσ δηαθνπή ηεο δίθεο θαη ν νξηζκόο λέαο δηθαζίκνπ γλσζηνπνηνύληαη 

από ηνλ γξακκαηέα ηεο έδξαο, ζηνλ Γηθεγνξηθό Σύιινγν Ισαλλίλσλ 

   Γ. Σηηο πεξηπηώζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ, είλαη ππνρξεσηηθά:  

α) Η ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο ή αζπίδαο πξνζηαζίαο πξνζώπνπ από ηνπο 

δηθαζηέο, εηζαγγειείο, γξακκαηείο, ζπλεγόξνπο, δηαδίθνπο θαη ινηπνύο 

παξηζηακέλνπο εληόο ησλ δηθαζηηθώλ αηζνπζώλ (αθξναηεξίσλ) θαη γξαθείσλ. 

β) Η ηήξεζε απόζηαζεο, θαη΄ ειάρηζην 1,5 κέηξνπ, κεηαμύ ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ, εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ Γηθαζηηθνύ Μεγάξνπ (δηθαζηηθώλ 

αηζνπζώλ, γξαθείσλ θ.ιπ.). γ) Ο αλώηαηνο αξηζκόο ησλ εηζεξρνκέλσλ εληόο 

ησλ δηθαζηηθώλ αηζνπζώλ γηα ηηο δίθεο πνπ ζπλερίδνληαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο ηεο αλαζηνιήο, ζα είλαη δεθαπέληε (15) άηνκα. Καη΄ εμαίξεζε, ν 

αξηζκόο ησλ αηόκσλ ζηελ αίζνπζα κπνξεί λα ππεξβεί ηα δεθαπέληε (15), εάλ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνεδξεύνληνο ηνπ δηθαζηεξίνπ ε παξνπζία ησλ αηόκσλ 

απηώλ είλαη απνιύησο αλαγθαία. Σεκεησηένλ όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

ηήξεζεο ηνπ νξίνπ ησλ δεθαπέληε (15) αηόκσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

δηθαζηέο, εηζαγγειείο θαη δηθαζηηθνί ππάιιεινη. 

ΑΔΑ: ΨΡΒΙ4ΜΖ-78Ο



6ε  

    Δ. Η ιεηηνπξγία ηνπ Δθεηείνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα, εθδηθάδνληαη 

ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, θαζώο θαη εθείλσλ πνπ, θαηά πεξίπησζε θαη θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Γηεπζύλνπζαο ην Δθεηείν έρνπλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη 

ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο, θαη γίλνληαη, εθόζνλ είλαη εθηθηό, εμ 

απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ. 

     Σ. Οη δηαζθέςεηο, θαζώο θαη ε δηεθπεξαίσζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο, 

πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δθεηείνπ, εθόζνλ είλαη εθηθηό, γίλεηαη εμ 

απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ.  

      Ε. Γηα όιν ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζην Δθεηείν, εθαξκόδνληαη θαη΄ αλαινγία ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 5 

ηεο από 11.3.2020 πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ (Α΄ 55), ε νπνία 

θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄ 76).  

Ζ. Η παξνύζα αληηθαζηζηά, από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο, ηε κε αξηζκ.    

9/18.1.2021 πξάμε καο. 

Θ. Η παξνύζα απόθαζε 1) λα αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ, 

2)  λα θνηλνπνηεζεί κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν α) ζην Γηεπζύλνληα ηελ 

Δηζαγγειία Δθεηώλ Ισαλλίλσλ, β) ζηνπο ππεξεηνύληεο ζην Δθεηείν 

Ισαλλίλσλ Γηθαζηηθνύο Λεηηνπξγνύο θαη Υπαιιήινπο θαη γ) ζηνπο 

Γηθεγνξηθνύο Σπιιόγνπο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Δθεηείνπ Ισαλλίλσλ. 

Ισάλληλα,25 Ιαλνπαξίνπ 2021                                                                                                                              

Η Διεσθύνοσζα ηο Εθεηείο Ιωαννίνων 

                                       

Παρθένα Ιωαννίδοσ 

Πρόεδρος Εθεηών 

ΑΔΑ: ΨΡΒΙ4ΜΖ-78Ο
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