
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

Π Ρ Α Ξ Η 

ΑΡΙΘΜΟΣ 127/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 
Αφού έλαβε υπόψη 1) την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 44779/16.7.2021 (ΦΕΚ Β'  

3117/16.7.2021) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με 
τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από  Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ έως και Δευτέρα 26 Ιουλίου 
2021 ώρα 06:00΄π.μ..», 2) τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης 

 
                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ότι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 
06:00΄π.μ. έως Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00΄π.μ. 
                                  ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  προσωρινά  

 

α.  οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι :  

βα.  ….  

ββ. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4335/2015. 

βγ … 

βδ. οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με το ν. 2915/2001, 

όπως τροπ. από το ν. 4055/2012. 

βε. Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατ’ ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων 

κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ.  

βστ. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων.  

βζ. Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας α΄ βαθμού, οι δίκες α΄ βαθμού που αφορούν 

ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας και οι δίκες α΄ βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 ν. 

4745/2020. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπεριπτώσεις βγ έως και βζ, 

υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 83§3 ν. 4790/2021 



βη. Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας β΄ βαθμού, οι δίκες β΄ βαθμού που αφορούν 

ειδικούς νόμους οι οποίες εκδικάζονται με την διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας και οι δίκες β΄ βαθμού ν. 3869/2010 και άρθρου 1 ν. 4745/2020, οι 

οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων. 

βθ. Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν.1264/1982. 

βι. Αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινής διαταγής, οι οποίες συζητούνται 

διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Οι 

προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της 

υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας ο οποίος 

ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

βια. Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α ν. 3429/2005 που αφορούν τη 

μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση δημοσίων 

επιχειρήσεων, καθώς και κάθε πράξη συναφής με αυτές. Η εν λόγω εξαίρεση 

καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης που υπογράφηκαν κατά το άρθρο 14Α 

ν. 3429/2005 πριν τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με αυτή 

πράξη. 

βιβ. Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68  επ. του 

ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και oι νόμιμες και 

δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.  

βιγ. Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

 

βιδ. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου.  

βιε. Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους. 

βιστ. Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2026, καθώς και πλημμελήματα ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2026. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά 

περίπτωση για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

βιζ. Οι ποινικές δίκες υποθέσεων των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν. 

βιη. Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ΚΠΔ ν Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 

341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, 

αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς 

και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 

551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα 

άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα και 82 του προϊσχύσαντος και στη 

μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς 



εργασίας κατά την παρ 5 του άρθρου 82 ΠΚ. 

βιθ. Η εκδίκαση υποθέσεων παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέτρων και αιτήσεις εισαγγελικής άρσης ή αντικατάστασης των ανω 

μέτρων. 

βκ. Η εκδίκαση σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις 

διαδικασίες ποινικης συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής 

των άρθρων 301-304 και 409-416 ΚΠΔ.  

βκα. Οι ποινικές δίκες εκδίκασης ενδίκων μέσων κατά αποφασεων με 

κατηγορουμένους, οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας σε εκτέλεση των 

άνω αποφάσεων.  

βκβ. Η δημοσίευση αποφάσεων. 

γ. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και 

έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής το 

δικαστήριο κατά την ορισθείσα δικάσιμο αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. 

-Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας που αφορά τη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου γίνονται εφόσον είναι εφικτό εξ 

αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης 

διαδίκων μαρτύρων και συνηγόρων η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας 

δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο 

της έδρας του Δικαστηρίου. 

      - Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγράφων θα γίνονται ηλεκτρονικά. 
Σε όσες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό, θα προηγείται τηλεφωνική/μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επικοινωνία με την αρμόδια Γραμματεία, η οποία θα 
θέτει το αίτημα υπόψη του Προέδρου Υπηρεσίας και, σε περίπτωση έγκρισης από 
τον ίδιο, θα ειδοποιείται ο ενδιαφερόμενος από τη Γραμματεία τηλεφωνικά/μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ώρα προσέλευσής του προς 
κατάθεση/παραλαβή.   

-Κατάθεση δικογράφων (αγωγών-αιτήσεων-κλήσεων-ενδίκων μέσων, ΟΧΙ 
προτάσεων επί ήδη κατατεθειμένων ενδίκων βοηθημάτων) επιτρέπεται ως εξής: 
Δευτέρα (19/7) και Τρίτη (20/7) για υποθέσεις τακτικής διαδικασίας και εκούσιας 
δικαιοδοσίας, Τετάρτη (21/7) και Πέμπτη (22/7) για υποθέσεις ειδικών διαδικασιών 
και ασφαλιστικών μέτρων, Τρίτη (20/7) και Παρασκευή (23/7) για αιτήσεις διαταγών 
πληρωμής 

-Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι δεκαπέντε (15) ατόμων στην αίθουσα του 
ακροατηρίου. Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί 
τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η 
παρουσία των ατόμων αυτών είναι αναγκαία για δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με 
την παρούσα. 
        -Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του 
Δικαστηρίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε 
εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να φέρει προστατευτική 
μάσκα και να τηρεί απόσταση 1,5 μ. τουλάχιστον. 
 

Μυτιλήνη, 16.7.2021 
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μυτιλήνης 

                                                               Τ. Υ. 
Νακοπούλου Στέλλα 


