
ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 

 

 

Αριθμός 61/2021 

ΠΡΑΞΖ 

 ηνπ Σξηκεινύο πκβνπιίνπ Γηεπζύλζεσο Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηώο 

πλεδξίαζε ηεο 5
εο

 Ινπιίνπ 2021 

  

Βαζίλειος Σζελέπης, Πρόεδρος Πρωηοδικών - Πρόεδρος 

Δλεάνα ηασγιανοσδάκη, Πρωηοδίκης - Μέλος 

Μιταήλ Σζεμπελίκος, Πρωηοδίκης - Μέλος 

Θεοθάνης Μπαλαθούηης,  Προϊζηάμενος Γ/νζης Γραμμαηείας – Γραμμαηέας 

 

ηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, ην πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 7 πεξ. α΄ ππνπεξ. δδ΄ ηνπ Ν.1756/1988 

«Κώδηθαο νξγαληζκνύ δηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζε δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ», 

κε ηηο νπνίεο θαζηεξώλεηαη ηεθκήξην αξκνδηόηεηαο ηνπ Σξηκεινύο 

πκβνπιίνπ, 

2. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, σο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηώο. 

3. Σν Ν. 4790/2021  

4. Σν άξζξν 1, α/α 3 ηεο ππ’ αξηζκ. Πξση.Γ1α/ΓΠ.νηθ.: 41332/2-7-2021, (ΦΔΚ 

Β’ 2879/2021), ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ - ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ – ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ - 

ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ - ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ - ΤΓΔΙΑ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ -

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ -ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ-ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ - 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΑΤΛΟΤ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, «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 5 Ινπιίνπ 2021 θαη ώξα 06:00 πκ. 

έσο θαη ηε Γεπηέξα 12 Ινπιίνπ 2021 θαη ώξα 06:00» ζην νπνίν πξνβιέπεηαη, όηη 



με απόθαζη ηος απμοδίος οπγάνος διοίκηζηρ ηος οικείος δικαζηηπίος ή 

ειζαγγελίαρ, πος ηοισοκολλάηαι ζηην είζοδο ηος δικαζηηπίος ή ηηρ ειζαγγελίαρ και 

αναπηάηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοςρ, εθόζον διαθέηοςν, οπίζονηαι ηα ειδικόηεπα 

ζηηήμαηα πος ανάγονηαι ζηην εύπςθμη διεξαγυγή ηυν επγαζιών ηοςρ, καθώρ και 

όλα ηα αναγκαία μέηπα πος ηηπούνηαι ςπ’ εςθύνη ηοςρ, για ηην αζθαλή λειηοςπγία 

ηος δικαζηηπίος ή ηηρ ειζαγγελίαρ ενότει ηηρ πανδημίαρ ηος κοπυνοφού COVID-

19.                                                              

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΣΗ 

Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα 5 Ινπιίνπ 2021 θαη ώξα 06:00 π.κ. 

έσο θαη ηε Γεπηέξα 12 Ινπιίνπ 2021 θαη ώξα 06:00 π.κ., ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξηλώλ ηκεκάησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα 

ηζρύζνπλ ηα αθόινπζα:   

α) Αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά νη δίθεο ελώπηνλ ησλ πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ 

ηκεκάησλ ηνπ. 

β) Δμαηξνύληαη από ηελ άλσ πξνζσξηλή αλαζηνιή θαη ζα δηεμάγνληαη: 

1) Οη δίθεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ. Οη ππνζέζεηο απηέο, όπνπ έρεη πξνβιεθζεί,  

ζα δηεμάγνληαη ζε δύν αίζνπζεο παξάιιεια από δύν δηθαζηέο, ην δε έθζεκα ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ ζα εθδηθαζζνύλ ηελ εκέξα απηή ζα αλαξηάηαη ζε θάζε αίζνπζα 

μερσξηζηά θαη ζα πξνθύςεη θαηόπηλ πξνεθθώλεζεο απηώλ από ηνλ αξραηόηεξν θαηά 

ζεηξά δηθαζηή.   

 πλαηλεηηθά αηηήκαηα αλαβνιήο γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο ππνζέζεηο ζα 

ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 83 Ν. 

4790/2021. 

Με επζύλε ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηέσλ Έδξαο Πνιηηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 14:00 ηεο πξνεγνύκελεο 

εκέξαο ζα δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ζα θνηλνπνηείηαη 

δηαδηθηπαθά ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ Πεηξαηώο θαη Αζελώλ σο 

θαη ζε απηή ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, εθόζνλ ππάξρεη ζρεηηθή 

ππόζεζε πξνο εθδίθαζε, ην έθζεκα ησλ ππνζέζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα εθδηθαζζνύλ 

ηελ επόκελε εκέξα. 

 2) Οη αηηήζεηο ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ, νη νπνίεο 

ζπδεηνύληαη δηα ππνκλεκάησλ ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ θαη ρσξίο 



ηελ εμέηαζε καξηύξσλ. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη έρνπλ ηζρύ 

έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο, παξαηείλνληαη νίθνζελ κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

Τπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεη ηε δηάξθεηα παξάηαζεο ησλ πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ  

3) Η θαηάζεζε αηηήζεσλ έθδνζεο δηαηαγώλ πιεξσκήο θαη απόδνζεο ρξήζεο 

κηζζίνπ.  

4) Η εθδίθαζε απηόθσξσλ πιεκκειεκάησλ, εθόζνλ αθνξά θαηεγνξνύκελν 

πνπ θξαηείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί απηόθσξεο δηαδηθαζίαο. 

5) Η θιήξσζε ησλ ελόξθσλ θαη ε έλαξμε ηεο ζπλόδνπ ησλ Μηθηώλ Οξθσηώλ 

Γηθαζηεξίσλ, θαζώο θαη ε θιήξσζε ησλ ζπλζέζεσλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πνηληθώλ 

ππνζέζεσλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ζε όζα δηθαζηήξηα ηεο ρώξαο 

πξνβιέπεηαη θιήξσζε. 

6) Η εθδίθαζε θαθνπξγεκάησλ γηα ηνπο πξνζσξηλά θξαηνύκελνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο. 

7) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ θαθνπξγήκαηα, ν ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ 

νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ έλαξμε ηεο 

αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2026, θαζώο θαη πιεκκειήκαηα, ν ρξόλνο παξαγξαθήο 

ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ έλαξμε ηεο 

αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2026. Σν δηθαζηήξην απνθαζίδεη, θαηά πεξίπησζε, γηα 

ηελ εθδίθαζε ή ηε δηαθνπή απηώλ. 

8) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ ζε ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο 

αλαηξέζεθαλ θαη παξαπέκπνληαη πξνο λέα εθδίθαζε. 

9) 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.  

10) Η εθδίθαζε ππνζέζεσλ πεξί παξάηαζεο, εμαθνινύζεζεο ή 

αληηθαηάζηαζεο ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ, θαζώο θαη αηηήζεηο ηνπ Δηζαγγειέα πεξί 

άξζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ άλσ κέηξσλ (άξζξν 70 ΠΚ. Ν. 4619/2019). 



11) Η εθδίθαζε ησλ ζρεηηθώλ ππνζέζεσλ θαη θάζε άιιν δήηεκα πνπ αθνξά 

ζηηο δηαδηθαζίεο πνηληθήο ζπλδηαιιαγήο, πνηληθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη πνηληθήο 

δηαηαγήο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 301 έσο 304 θαη 409 έσο 416 ηνπ Κώδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.  

12) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθδίθαζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά 

απνθάζεσλ, κε θαηεγνξνπκέλνπο, νη νπνίνη εθηίνπλ πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο 

ζε εθηέιεζε ησλ άλσ απνθάζεσλ.   

13) Η δεκνζίεπζε απνθάζεσλ.  

Πεξαηηέξσ:  

Η γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό γηα 

ηελ  εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ε εμππεξέηεζε θνηλνύ 

ζα  πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά.  

ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε 

δηθνγξάθσλ  ηα ελ ιόγσ δηθόγξαθα θαηαηίζεληαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο 

ηεο ΚΤΑ  απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά. Γηα ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ζα θαηαηίζεληαη 

ηα δηθόγξαθα  κε θπζηθή παξνπζία.   

Δηδηθά γηα ηνπο δηθεγόξνπο πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

ιόγσ  ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ή ειιείςεσλ, ε εθ κέξνπο ηνπο θαηάζεζε 

δηθνγξάθσλ  δύλαηαη λα γίλεη κε ηε θπζηθή παξνπζία απηώλ ζηελ νηθεία 

Γξακκαηεία ηνπ  Πξσηνδηθείνπ.  

Σν Σκήκα ηνπ Πνιηηηθνύ αξρείνπ ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά.   

Οη επηθπξώζεηο ππνγξαθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ύκβαζε ηεο Υάγεο ζα 

γίλνληαη  θαλνληθά.  

Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε αηηήζεσλ λνκηθήο βνεζείαο, νη νπνίεο θαηά 

αλώηαην  εκεξήζην όξην δε ζα μεπεξλνύλ ην όξην ησλ επηά (7) ππνζέζεσλ. 

Πηζηνπνηεηηθά ζα ρνξεγνύληαη κόλνλ όζα εθδίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ 

ηνπ  ζπζηήκαηνο www.solon.gov.gr.   

Σν Σκήκα ηνπ Πνηληθνύ Αξρείνπ ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά.  

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή όισλ γηα ηελ απζηεξόηαηε ηήξεζε ησλ κέηξσλ 

αζθαινύο  εηζόδνπ θαη παξακνλήο ζην ρώξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηώο, όπνπ 

ζε ηαθηά  ρξνληθά δηαζηήκαηα ιακβάλνπλ ρώξα θαζαξηζκνί θαη απνιπκάλζεηο.  

Η είζνδνο πνιηηώλ θαη Γηθεγόξσλ ζην ρώξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ γηα όιν ην 

ρξνληθό  δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζα γίλεηαη σο αθνινύζσο:  



α. Οη πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ζα εηζέξρνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επίδεημε 

ηεο  δηθεγνξηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο.  

β. Η είζνδνο πνιηηώλ ζα είλαη επηηξεπηή κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο 

ηνπο  ηαπηόηεηαο: α) γηα ηηο πνηληθέο δίθεο ή αλαθξηηηθέο θιήζεηο κε ηελ 

επίδεημε  θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο/θιήζεο Δηζαγγειηθήο ή Αλαθξηηηθήο αξρήο ή 

βεβαίσζεο  πιεξεμνπζίνπ Γηθεγόξνπ όηη ν θάηνρνο ηνπ εγγξάθνπ ηπγράλεη 

θαηεγνξνύκελνο ή  κάξηπξαο ζε δίθε πνπ έρεη εηζαρζεί ζην έθζεκα πνηληθνύ 

δηθαζηεξίνπ ή ζε  δηαδηθαζία ελώπηνλ αλαθξηηή, β) γηα ηηο πνιηηηθέο δίθεο κε ηελ 

βεβαίσζε  πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηελ ΚΤΑ 

επηηξέπεηαη.  

Δληόο ησλ ρώξσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ, γξαθεία θαη αίζνπζεο, είλαη ππνρξεσηηθή 

ε  ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο ή αζπίδαο πξνζηαζίαο πξνζώπνπ από ηνπο 

δηθαζηέο,  εηζαγγειείο, γξακκαηείο, ζπλεγόξνπο, δηαδίθνπο θαη ινηπνύο 

παξηζηακέλνπο. Σν  αλώηαην όξην ησλ εηζεξρνκέλσλ ζε θάζε αίζνπζα 

αθξναηεξίνπ θαζνξίδεηαη ζηα  δεθαπέληε (15) άηνκα, κε ηελ αζηπλνκηθή θξνπξά 

λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηνπ 1,5  κέηξνπ απνζηάζεσο κεηαμύ θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

πζθεπαζίεο κε αιθννινύρν  αληηζεπηηθό δηάιπκα ζα ππάξρνπλ ζηελ είζνδν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, ζηηο εηζόδνπο  θάζε δηθαζηηθήο αίζνπζαο, πνπ ζπλεδξηάδεη 

δηθαζηήξην, ζηα έδξαλα ησλ δηθεγόξσλ  θαη ηηο έδξεο απηώλ ησλ αηζνπζώλ, ζηελ 

είζνδν ησλ γξαθείσλ ηεο γξακκαηείαο, πνπ  εμππεξεηνύλ θνηλό, θαζώο θαη ζηα 

wc.  

Σα ηειέθσλα θη νη δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ γξακκαηεηώλ 

βξίζθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

Πεηξαηώο  https://www.protodikeio-peir.gr ζην κελνύ Σειέθσλα Τπεξεζίαο–

email θαη  εηδηθόηεξα: 

θαη εηδηθόηεξα: 

 502 
Γραμμαηεία 

Πολιηικών Δδρών 
2132157162 

off502@protodikeio-

peir.gr 

503 

Γραμμαηείς 

Σακηικής 

Μονομελούς 

2132157163 
off502@protodikeio-

peir.gr 

504 
Γραμμαηείς Διδικών 

Γιαδικαζιών 

2132157164 off502@protodikeio-

peir.gr 2132157189 



2132157266 

505 
Γραμμαηείς 

Πολσμελούς 

2132157165 off502@protodikeio-

peir.gr 2132157257 

509 

Γραμμαηείς 

Δκοσζίας 

Μονομελούς 

2132157272 
off502@protodikeio-

peir.gr 

514 Αζθαλιζηικά Μέηρα 

2132157174 

off514@protodikeio-

peir.gr 

2132157256 

2104520354 

2104522813 

516 
Προζδιοριζμός 

Πολιηικής 

2132157156 off516@protodikeio-

peir.gr 2104582596 

517 

Καηάθεζη 

Γικογράθων- 

Δνδίκων Μέζων 

2132157255 
off516@protodikeio-

peir.gr 

523 
Πολιηικό Αρτείο 

ηρέτονηος έηοσς 
2132157183 

off523@protodikeio-

peir.gr 

 

Οδός 

Κολοκοηρώνη 

123 

Πολιηικό Αρτείο 

εηών 2005-2018 

2104288140–

4 

2104288155 

off523@protodikeio-

peir.gr 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΖ     Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

Β. ΣΕΔΛΔΠΖ       ΔΛ.ΣΑΤΓΗΑΝΟΤΓΑΚΖ            Θ. ΜΠΑΛΑΦΟΤΣΖ 

   ΠΡ.ΠΡΩΣΟΓΗΚΩΝ      ΠΡΩΣΟΓΗΚΖ 

 

 

                                              Μ.ΣΕΔΜΠΔΛΗΚΟ 
     ΠΡΩΣΟΓΗΚΖ  

 

 
 


