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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΠΡΑΞΗ:  113 /2.6.2020 

Προέδρου Πρωτοδικών Ιωαννίνων 

 

Στις 31.5.2020 έληξε το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της 

προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων (13.3.2020 έως 31.5.2020). 

Από Δευτέρα 1.6.2020 επαναλειτουργούν τα πολιτικά δικαστήρια της χώρας, 

οπότε οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων θα λειτουργήσουν με τον τρόπο που 

αναλύεται κατωτέρω :   

1. Κατάθεση δικογράφων (κλήσεων για υποθέσεις που ματαιώθηκαν πριν την 

13.3.2020, αγωγών, αιτήσεων διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης 

χρήσης μισθίου, ενδίκων μέσων κ.λ.π.),  παραλαβή αντιγράφων πολιτικών 

αποφάσεων και διαταγών πληρωμής, παραλαβή αντιγράφων 

προτάσεων και πρακτικών δημοσιευμένων αποφάσεων, παραλαβή 

σχετικών,  παραγγελία και λήψη απογράφου αποφάσεων και 

διαταγών πληρωμής, αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών και εν γένει 

διεκπεραίωση των λοιπών ζητημάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

του Πολιτικού Τμήματος,  

θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Πολιτικού 

Τμήματος (Πολυμελούς 2651088821) (Μονομελούς 2651088825, 2651088826, 

2651088827), ώστε να καθορισθεί συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης των 

ενδιαφερομένων και να αποφευχθεί η ταυτόχρονη αθρόα είσοδος πολιτών και η 

άσκοπη αναμονή τους στο χώρο του Πρωτοδικείου ή κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές 

περιπτώσεις  με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων πληρεξούσιων Δικηγόρων ή 

των εχόντων έννομο συμφέρον πολιτών, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: για το Πολυμελές (prot.ioan.21@gmail.com) και για το 

Μονομελές (prot.ioan.25@gmail.com, prot.ioan.26@gmail.com και 

prot.ioan.27@gmail.com). Σε περίπτωση που δεν θα είναι εφικτή η παραλαβή των 

αιτούμενων εγγράφων την ίδια ημέρα, θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του αρμόδιου 

Γραμματέα και του ενδιαφερομένου για την ημερομηνία και ώρα παραλαβής τους, που 

θα γίνεται από το ίδιο γραφείο.  
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2. Κατάθεση ποινικών δικογράφων, παραλαβή ποινικών αποφάσεων, 

αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών και παραλαβή αυτών και εν γένει 

διεκπεραίωση των λοιπών ζητημάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

του Ποινικού Τμήματος  

 

θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Ποινικού 

Τμήματος (2651088829, 2651088830, 2651088831 και 2651088857 ), ώστε να 

καθορισθεί συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης των ενδιαφερομένων και να αποφευχθεί η 

ταυτόχρονη αθρόα είσοδος πολιτών και η άσκοπη αναμονή τους στο χώρο του 

Πρωτοδικείου ή κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις  με τη φυσική παρουσία των 

ενδιαφερόμενων πληρεξούσιων Δικηγόρων ή των εχόντων έννομο συμφέρον πολιτών, 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(prot.ioan.29@gmail.com,prot.ioan.30@gmail.com,prot.ioan.31@gmail.cοm, 

prot.ioan.57@gmail.com,). Σε περίπτωση που δεν θα είναι εφικτή η παραλαβή των 

αιτούμενων εγγράφων την ίδια ημέρα, θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του αρμόδιου 

Γραμματέα και του ενδιαφερομένου για την ημερομηνία και ώρα παραλαβής τους, που 

θα γίνεται από το ίδιο γραφείο.  

Όσοι εισέρχονται εντός του Δικαστικού Μεγάρου οφείλουν να κάνουν 

χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου.  

Στο χώρο του διαδρόμου του Πρωτοδικείου (2ος όροφος) που βρίσκεται έξωθεν 

του ανελκυστήρα και έμπροσθεν της σκάλας θα δύνανται να παραμένουν για να 

εξυπηρετηθούν με τη σειρά τους κατά ανώτατο όριο μόνον τέσσερα άτομα, τα δε 

λοιπά άτομα οφείλουν να παραμένουν στον προαύλιο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου, 

τηρώντας απόσταση μεταξύ τους κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου, μέχρι να έρθει η σειρά 

τους να εξυπηρετηθούν.  

3. Κλείσιμο φακέλων συζητηθεισών πριν την 13.3.2020 υποθέσεων 

(όλων των διαδικασιών, πλην της νέας τακτικής)  

Α)    Κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (Τριήμερο κλείσιμο)  

Λόγω του μη υπολογισμού στις εν λόγω προθεσμίες, των ημερών που μεσολαβούν 

από 13.3.2020 έως και 31.5.2020 

Δικάσιμος          Κλείσιμο   

          11.3.2020           2.6.2020 

Β) Προκατάθεση προτάσεων (100) ημερών και προσθήκης αντίκρουσης (15 

ημερών μετά το κλείσιμο των προτάσεων) - (παρ. 1 και 2 άρθρου 237 και 238 ΚΠολΔ)  
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Λόγω του μη υπολογισμού στην εν λόγω προθεσμία, των ημερών που μεσολαβούν 

από 13.3.2020 έως και 31.5.2020 (διάστημα αναστολής), αλλά και της προσαύξησης 

της προθεσμίας αυτής κατά τριάντα (30) ημέρες από την άρση της αναστολής 

(1.6.2020), συνάγεται ότι η διαδρομή της προθεσμίας των 100 ημερών 

συνεχίζεται  (χωρίς να αφετηριάζεται εκ νέου) από την άρση της αναστολής 

(1.6.2020) και μέχρι πέρατος της προθεσμίας, με την πρόσθεση και άλλων 

30 ημερών.   

 

4. Οίκοθεν προσδιορισμός των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το 

χρονικό διάστημα της αναστολής  

Όλες οι υποθέσεις όλων των διαδικασιών, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να 

συζητηθούν κατά το διάστημα από 13.3.2020 έως 31.5.2020 και η συζήτηση των 

οποίων ματαιώθηκε, θα επαναπροσδιοριστούν οίκοθεν και η εγγραφή της υπόθεσης 

στο οικείο πινάκιο – έκθεμα θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Προς 

ενημέρωση των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους αλλά και προς 

αποφυγή συνωστισμού των ανωτέρω στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, η νέα 

δικάσιμος θα γνωστοποιηθεί άμεσα και εγκαίρως από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου 

στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων.  

 

5. Συζήτηση των υποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί ή θα 

προσδιοριστούν για να εκδικαστούν από 1.6.2020 έως και 15.9.2020. 

Οι εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί ή θα  

προσδιοριστούν για να εκδικαστούν από 1.6.2020 έως και 15.9.2020, θα κατανέμονται 

χρονικά εντός της ημέρας της δικασίμου και ο καταμερισμός τους θα γνωστοποιείται 

από τον Γραμματέα στον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, το αργότερο την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή συνωστισμών και εφαρμογή των μέτρων 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι 

δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες να προσέρχονται κατά την ακριβή 

ώρα που έχει οριστεί η συζήτηση της υπόθεσης που τους αφορά βάσει του 

εκθέματος – πινακίου και όχι νωρίτερα.  

Για τις υποθέσεις αυτές μπορεί να υποβληθεί αίτημα αναβολής ατελώς και χωρίς τις 

δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ 
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Επιπρόσθετα υπάρχει δυνατότητα να δοθεί αναβολή και χωρίς παράσταση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το 

οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον διατυπωθεί σχετικό 

αίτημα με κοινή ή μεμονωμένες ανέκκλητες δηλώσεις όλων των μερών σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Οι σχετικές δηλώσεις θα αποστέλλονται το 

αργότερο μέχρι την 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας   

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: για το Πολυμελές 

(prot.ioan.21@gmail.com) και για το Μονομελές (prot.ioan.25@gmail.com, 

prot.ioan.26@gmail.com και prot.ioan.27@gmail.com). Περαιτέρω, εφόσον 

όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων 

μάρτυρα, μπορούν να αποστείλουν κοινή ή μεμονωμένη δήλωση το αργότερο μέχρι τη 

12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας   μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: για το Πολυμελές 

(prot.ioan.21@gmail.com) και για το Μονομελές (prot.ioan.25@gmail.com, 

prot.ioan.26@gmail.com και prot.ioan.27@gmail.com), προκειμένου η 

συζήτηση της υπόθεσης τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, δεν αρκεί να αναφέρεται στο κείμενο 

του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η πρόθεση αναβολής ή συζήτησης 

άνευ μαρτύρων, αλλά θα πρέπει να επισυνάπτεται αρχείο με τη μορφή PDF, στο οποίο 

θα εμφαίνεται η σχετική δήλωση, η οποία θα περιέχει : 

Α) τα απαιτούμενα στοιχεία διαδίκων, πληρεξουσίων δικηγόρων, διαδικασία, 

ημερομηνία δικασίμου και αριθμό πινακίου ή εκθέματος 

Β) σαφές αίτημα 

Γ) υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος – δηλούντος πληρεξουσίου ή για την 

περίπτωση κοινής δήλωσης, των αιτούντων – δηλούντων πληρεξουσίων  

Προς διευκόλυνση και επιτάγχυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι 

δικηγόροι να συμπληρώνουν ΘΕΜΑ στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, το οποίο να έχει 

την εξής μορφή :  

ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ_ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ_ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΝΑΚΙΟΥ 

 

6.  ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για την ποινική διαδικασία σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 33202/28.5.2020 

(ΦΕΚ 2033/2020 τ.Β) : από 1η Ιουνίου 2020 έως 21 Ιουνίου 2020 συνεχίζεται η 
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αναστολή των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, με εξαίρεση όσα ρητά 

αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ :  

Να τηρούνται από τους πληρεξούσιους Δικηγόρους και του πολίτες τα ραντεβού 

που τυχόν θα καθορίζονται, κατόπιν συνεννόησής τους με τους αρμόδιους Γραμματείς.  

 

7. ΤΗΛΕΦΩΝΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Σε 

περίπτωση κατά την οποία ένας πολίτης ή Δικηγόρος κρίνει ότι επείγει η αντιμετώπιση 

μίας ειδικής περίπτωσης, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα με τη Γραμματεία 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στο 2651088821), με τη Γραμματεία του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων στα 2651088825, 2651088826 και 

2651088827), και με τη Γραμματεία του Ποινικού Τμήματος 2651088829, 

2651088830, 2651088831 και 2651088857 και 2651083670 και 2651088822 

(Διεύθυνση Γραμματείας), αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Α΄ Για το 

Πολιτικό Τμήμα: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (prot.ioan.21@gmail.com) 

(Πολυμελές Πρωτοδικείο) και (prot.ioan.25@gmail.com, prot.ioan.26@gmail.com και 

prot.ioan.27@gmail.com) (Μονομελές Πρωτοδικείο). Β΄ Για το Ποινικό Τμήμα: στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: (prot.ioan.29@gmail.com, prot.ioan.30@gmail.com, 

prot.ioan.31@gmail.cοm, prot.ioan.57@gmail.com,).  ώστε να προσδιορισθεί και η 

ακριβής ώρα προσέλευσης και εξυπηρέτησής του κατά προτεραιότητα από  τον 

αρμόδιο υπάλληλο.  

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων.  

Ιωάννινα, 2  Ιουνίου 2020 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

      Ιωάννα Πάλλα 
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