
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Πειραιάς, 6-4-2021

ΠΡΑΞΗ

4ψ2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έχοντας υπόψη:

1) το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα (Α'90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

4690/2020 (Α' 104),

2) το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα Μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4682/2020 (Α'76),

3) την παρ.4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,» (Α'64), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 3 του Ν. 4682/20202 ( Α'76),

4) το άρθρο 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α'55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 ( Α'76),

5) την παρ.3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του Ν. 4683/2020 (Α'83),



6) το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΓ οικ 56/2-10-2020 Υγειονομικό Πρωτόκολλο του

Υπουργείου Δικαιοσύνης,

7) την με αριθ. Δ1α/Γ.Ποικ.20651 από 3.4.2021 ΚΥΑ ( ΦΕΚ τ.ΒΊ308) , (και 

ιδίως το άρθροί παρ.ΙΑ εδαφ. α' υποεδαφ. αα') με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 

5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 ώρα 6.00'»,

8) τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περίπτωση δδ' (περί του τεκμηρίου 

αρμοδιότητας) του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση 

δικαστικών λειτουργών (ΦΕΚ Α'35/1988), όπως ισχύει,

9) την ύπαρξη εννέα (9) επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19 στο 

Πρωτοδικείο Πειραιά που στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς από κοινού 

με το Εφετείο Πειραιώς, την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς και την Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Πειραιώς,

10) το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης 

τουλάχιστον είκοσι (20) εργαζομένων (Δικαστικών Λειτουργών και υπαλλήλων) στο 

Δικαστικό Μέγαρο,

11) την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ασφαλούς 

λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργασιών του Δικαστικού 

Μεγάρου Πειριαώς, την 7η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και την 8η Απριλίου 2021 

ημέρα Πέμπτη, ειδικά δε νια το Πρωτοδικείο Πειραιώς και νια την 9η Απριλίου 

2021 ημέρα Παρασκευή. Η εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί στο 

ανωτέρω διάστημα, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προσδιοριστεί νέα ημερομηνία 

εκδίκασής τους,

- Την αναστολή των προθεσμιών που τρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα με 

αριθ. ΔΙα/Γ.Ποικ.20651 από 3.4.2021 ΚΥΑ ( ΦΕΚ τ.ΒΊ308),

- Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί σε αιτήσεις ασφαλιστικών 

μέτρων και είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση στο ανωτέρω διάστημα,



παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου υπηρεσίας έκαστου Δικαστηρίου που 

στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς,

- Οι ανακριτικές πράξεις θα διενεργούνται μόνο εφόσον αφορούν αυτόφωρα 

κακουργήματα,

- Τα αυτόφωρα πλημμελήματα θα εκδικάζονται μόνο με κατηγορούμενο που 

κρατείται, δυνάμει των διατάξεων της αυτόφωρης διαδικασίας

Για το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς

Η Πρόεδρος

4. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

5. Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς

6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς

7. Πρωτοδικείο Πειραιώς

8. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς

9. Ν.Σ.Κ.

10. Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιώς

Αγγελική κυφφΑ 

Πρόεδρος Εφετών

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης

2. Υπουργείο Υγείας

3. Άρειος Πάγος

11. ΕΟΔΥ

12. Περιφέρεια Αττικής


