
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                                     Πειραιάς, 27 Απριλίου 2020 

Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης 

                                      

ΠΡΑΞΗ  

33/2020 

Έχοντας υπόψη: 

α)Τις διατάξεις του άρθρου 15§7 περ. α΄, υποπερ. δδ΄΄ του ν. 1756/1988 

«Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών 

Λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του Τριμελούς 

Συμβουλίου Διεύθυνσης  

β)Τα άρθρα τέταρτο και έβδομο της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/26-

4-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, με την 

οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των 

Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικρατείας και της Εθνικής 

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου 

2020 έως και 15 Μαΐου 2020  

γ)Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Εφετείου Πειραιά και 

δ)Την ανάγκη τήρησης έκτακτων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των 

δικαστικών υπηρεσιών του δικαστικού μεγάρου Πειραιά ενόψει της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, των υγειονομικών μέτρων που 

προβλέφθηκαν στην από 24 Απριλίου 2020 εισήγηση της 33ης συνεδρίασης της 

Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

λοιμογόνους παράγοντες. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 Αποφασίζουμε ότι : 

           Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για 

συζήτηση στο παραπάνω χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας ενώπιον 

του Πενταμελούς, του Τριμελούς και του Μονομελούς Εφετείου, εκτός εκείνων 

που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων. 

          Οι παραπάνω πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, 

κατά τις συνεδριάσεις του χρονικού αυτού διαστήματος, που ματαιώνονται, 

λόγω της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα 

δικάσιμο, με την επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα  

στο άρθρο 226§4 εδ.ε΄ του Κ.Πολ.Δ. μετά τη λήξη του διαστήματος της 

αναστολής. 

           Επιτρέπεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες 

γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. 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 



2 

παράτασης των προσωρινών διαταγών. Αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων, που δεν θα περιέχουν και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, θα 

γίνονται δεκτές για κατάθεση, μόνο μετά από έγκριση του Προέδρου του 

Δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, σε 

συνδυασμό με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του τέταρτου άρθρου της με 

αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/26-4-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, 

Υγείας και Δικαιοσύνης. Το αυτό ισχύει και για τις αιτήσεις παροχής  νομικής 

βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρθρο 2 του ν. 3226/2004). 

Ως προς τη λειτουργία της Γραμματείας του Εφετείου κατά το διάστημα 

της αναστολής, το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση μόνον όσων 

δικογράφων (εφέσεων, αντεφέσεων, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, 

προτάσεων, προσθηκών – αντικρούσεων κ.λπ.), έχουν, προηγουμένως, 

χαρακτηρισθεί ως κατεπείγοντα, με την έννοια του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 4 του τέταρτου άρθρου της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/26-4-

2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, από τον 

Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και για την κατάθεση ενδίκων μέσων 

κατά αποφάσεων του Εφετείου. 

Αντίγραφα πολιτικών και ποινικών αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, όπως 

και κάθε είδους βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που προβλέπονται από το νόμο 

και τον Κανονισμό  του Δικαστηρίου θα εκδίδονται, όταν, κατά την κρίση του 

Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα με την έννοια του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του τέταρτου άρθρου της με αρ. πρωτ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/26-4-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 

Δικαιοσύνης. 

Οι εισερχόμενοι στο δικαστικό μέγαρο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 

χρήση μάσκας, να είναι εφοδιασμένοι με γάντια και ν’ απολυμαίνουν τα χέρια 

τους με αντισηπτικό, που θα είναι διαθέσιμο στην είσοδο του μεγάρου και σ’ 

όλους τους ορόφους. Χρήση μάσκας οφείλουν να κάνουν, τόσο τα πρόσωπα της 

έδρας, όσο και οι συνήγοροι και όλοι οι μετέχοντες στη δίκη. 

Η είσοδος στο κάθε γραφείο των δικηγόρων και του κοινού θα γίνεται 

κατά τον αριθμό των προσώπων που θα ορίζει ο αρμόδιος υπάλληλος, με το  

ανώτατο όριο των εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και περίκλειστων 

γενικά χώρων ν’ ανέρχεται σε ένα (1) άτομο ανά 10 m2, ενώ, παράλληλα, 

επιβάλλεται μεταξύ των φυσικών προσώπων τήρηση απόστασης κατ’ ελάχιστον 

1,5 μέτρου. Κλιμάκιο δικαστικών υπαλλήλων, που θα βρίσκεται στην είσοδο του 

μεγάρου, θα εξυπηρετεί τους πολίτες και θα τους ενημερώνει αν λειτουργεί το 

τμήμα, από το οποίο επιθυμούν να εξυπηρετηθούν, προκειμένου, κατ’ αυτό τον 

τρόπο, ν’ αποφεύγεται η άσκοπη είσοδος του κοινού εντός των χώρων του 

μεγάρου. 

Οι δικηγόροι και οι πολίτες, που έχουν υποβάλει αίτηση για την έκδοση 

κάποιου πιστοποιητικού και δεν μπορούν να το λάβουν ηλεκτρονικά, θα 

ενημερώνονται τηλεφωνικά απ’ το αρμόδιο τμήμα της Γραμματείας ότι είναι 

έτοιμο και για την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα μπορούν να το 

παραλάβουν, από τους υπαλλήλους που θα βρίσκονται στην είσοδο με επίδειξη 

της αστυνομικής τους ταυτότητας και όσων άλλων εγγράφων απαιτούνται για 

τη νομιμοποίησή τους. 
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Η παρούσα πράξη να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου 

Πειραιά και ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

 

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης  

                                                          

 

Αντώνιος Ε. Πλακίδας         Ιωάννης Αποστολόπουλος    Αναστάσιος Αναστασίου 

   Πρόεδρος Εφετών                           Εφέτης                                   Εφέτης 
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