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ΠΡΑΞΗ 

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς 
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ης

 Ιανουαρίου 2022 

  

Βασίλειος Τζελέπης, Εφέτης 

            Πρόεδρος 

Γεωργία Γκίντζου, Πρωτοδίκης (καταλαμβάνουσα  

την θέση του τακτικού μέλους κ.  Ελεάνας Σταυγιανουδάκη, 

 που προήχθη και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών) 

Μιχαήλ Τζεμπελίκος, Πρωτοδίκης 

              Μέλη 

Θεοφάνης Μπαλαφούτης,  

Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας  

             Γραμματέας 

 

Στην σημερινή συνεδρίαση, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

1) την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής, 

λόγω των αιφνίδιων και έντονων καιρικών φαινομένων την 25η, 26η, 27η και 28η 

Ιανουαρίου 2022, δυνάμει των υπ’ αριθ. 4034/24.1.2022 (ΦΕΚ 186/Β/24.1.2022) και 

4035/26.1.2022 (ΦΕΚ190/Β/26.1.2022) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, 2) 

την από 28.1.2022 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει  μεταξύ 

άλλων <<επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής 

δικαστικής προστασίας>>  (ΦΕΚ Α 14/29.1.2022) λόγω της αναστολής της 

λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την 

κακοκαιρία <<ΕΛΠΙΣ>> και 3) την με αριθμό 8/26-1-2022 πράξη μας  

Αποφασίζει ότι: 

Α. Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες  

1) Το χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας του Πρωτοδικείου 

Πειραιώς λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει των ανωτέρω δύο Υπουργικών Αποφάσεων, 

ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022,  δεν υπολογίζεται: 

α) στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

ενώπιον του Δικαστηρίου  και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων 

ενεργειών  και β) στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.  

2) α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης ενώπιον του 

παρόντος Δικαστηρίου το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στις 

προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του 



δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, 

Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α' 

109).  

β) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα 

έληγαν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρατείνονται και λήγουν επτά (7) 

ημέρες από τη δημοσίευσή της παρούσας.  

γ) Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο 

του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και 

συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από τη 

δημοσίευση της παρούσας. 

 3) Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου,  

και  αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια 

διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, στον οποίο πρέπει το αργότερο να 

κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό 

διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, οι δε διάδικοι 

δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους 

μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε 

δικάσιμο μετά το χρονικό διάστημα από τις 25 έως τις 28 Ιανουαρίου 2022, 

αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και 

χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.  

4)  Σε περίπτωση που οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β' της παρ. 1 

του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, 

καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν 

εντός του χρονικού διαστήματος από τις 25 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022 και ο 

υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους από τη δημοσίευσή της παρούσας μέχρι τη 

συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, δεν επαρκεί για την τήρηση των 

προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα 

οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 

ΚΠολΔ.  

5. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, που εκδόθηκε 

από το παρόν Δικαστήριο καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί 

αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης 

και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής 

των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο 

διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα 

δικάσιμο, που θα ορισθεί.  

6. Αναφορικά με δίκες που εκκρεμούν προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος 

Δικαστηρίου, όταν το χρονικό διάστημα, από τις 31 Ιανουαρίου 2022 μέχρι τη 

συζήτηση, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι 

προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης ή πρόσθετων λόγων 

ανακοπής, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς 

και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στην ως άνω περίπτωση, η μη 

άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την 

αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ. 

 

  Β) Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες  

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία του Πρωτοδικείου 

Πειραιώς λόγω ανωτέρας βίας δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας υποβολής έγκλησης ή των προθεσμιών άσκησης όλων των 



προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019, (Α` 96)] και 

τους ειδικούς ποινικούς νόμους ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων 

βοηθημάτων ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Μετά τη λήξη της παραπάνω 

αναστολής, οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται 

για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. 

Γ) Ανάκληση της με αριθμό 8/26-1-2022 πράξης μας  

Συνεπεία της ρύθμισης των θεμάτων που ανέκυψαν λόγω της αναστολής 

λειτουργίας του Δικαστηρίου από λόγους ανωτέρας βίας με την προαναφερθείσα 

ΠΝΠ  πρέπει να ανακληθεί η με αριθμό 8/26.1.2022 πράξη του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Βασίλειος Τζελέπης            Γεωργία  Γκίντζου                Θεοφάνης Μπαλαφούτης 

                                           

 

                                        Μιχαήλ  Τζεμπελίκος 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΡΑ 

  
 
 
 


