
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός Πράξης 90 /2021

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου,

Ελευθέριος Συσκάκης,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου 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), β. του άρθρου πρώτου 

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), γ. της 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. 4682/2020 (Α’ 76), δ. του άρθρου 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), ε. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
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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).

2. Τις ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 12639/6-2-2021 (ΦΕΚ Β’ 

793/27-2-2021, Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/3-3-2021 (ΦΕΚ Β’ 843/3-3- 

2021), Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/5-3-2021 (ΦΕΚ 895/6-3-2021, 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320/12-3-2021 (ΦΕΚ Β’ 996/13-3-2021), 17698/19- 

3-2021 (ΦΕΚ Β’ 1076/20-3-2021) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/26-3-2021 

(ΦΕΚ Β’ 1194/27-3-2021) των Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη -  Εθνικής 

Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας -  Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πολιτισμού 

και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και 

Ασύλου -  Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών - 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

3. Το άρθρο 158 παρ. 1 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23-12- 

2020).

Το γεγονός ότι με την 82/2021 Πράξη μας, η υπ’ αριθμ. εκθ. 

καταθ. 1978/ΕΓα/91/2020 υπόθεση, προσδιορίστηκε για συζήτηση 

κατά την δικάσιμο της 1-6-2021 ενώ οι συναφείς υποθέσεις με 

αριθμ. εκθ. κατάθεσης 1680/2019, 2553/2020, 2552/2020,

2225/2020, 23/2020 455/2020 και 2015/2020 προσδιορίστηκαν για 

συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 18-5-2021.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τροποποιεί την 82/2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών 
Ηρακλείου.

Ορίζει αυτεπαγγέλτως ημέρα συζήτησης στο ακροατήριο της 
με αριθμ. καταθ. 1978/ΕΓα/91/2020 υπόθεσης, της οποίας η 

συζήτηση ματαιώθηκε κατά τη δικάσιμο της 2-3-2021, την 18-5- 
2021.

Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου εντέλλεται να προβεί στην 
εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Η εγγραφή 

της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο τηρείται 
ηλεκτρονικά, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς 
ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η 

παρούσα Πράξη, να γνωστοποιηθεί από την Γραμματέα του 
Πρωτοδικείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Η νέα 

δικάσιμος με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, να γνωστοποιηθεί επίσης 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

εφόσον το νέο πινάκιο ή έκθεμα περιλαμβάνει υποθέσεις με 
διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο. Με πρωτοβουλία επίσης του 

γραμματέα μπορεί να γνωστοποιηθεί η νέα δικάσιμος με αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος στη τυχόν γνωστή διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ηράκλειο 19-4-2021

Ο Διευθύνων το Πρ< ~ είο Ηρακλείου

Ελευθέριος Ευσκάκης 

Πρόεδρος Πρωτοδικών
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