
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός Πράξης 95 /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 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. Τα άρθρα 1 παρ. 1Α, 1Β αριθμ. 4 εδ. 2 και 14 παρ. 1,4 της 

από 16-4-2021 ΚΥΑ με αριθ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489 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- Επικρατείας -Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό (ΦΕΚ Β’ 1558/17-4-2021).

3. Το άρθρο 83§2 του Ν. 4790/2020 (ΦΕΚ Α ’ 48/31-3-2021).



4. Την με αριθμό 89/2021 Πράξη του Διευθύνοντος το 

Πρωτοδικείο Ηρακλείου περί αναστολής της λειτουργίας του 

Πρωτοδικείου από 19-4-2021 και ώρα 06:00 έως και 26-4-2021 

και ώρα 06:00.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ε I

Ορίζει αυτεπαγγέλτως ημέρα συζήτησης στο ακροατήριο, 

των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων της 23ης Απριλίου 2021, 

οι οποίες ματαιώθηκαν διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας 

των δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 

ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

14 1421/ΑΣΦ ΑΛ/700

της 24/12/2020 22.10.2021

16 197/ΑΣΦ ΑΛ/72

της 11/2/2021 22.10.2021

18 228/ΑΣΦ ΑΛ/85

της 19/2/2021 22.10.2021

19 241/ΑΣΦ ΑΛ/88

της 23/2/2021 22.10.2021

20 260/ΑΣΦ ΑΛ/94

της 26/2/2021 22.10.2021



23 541/ΑΣΦ ΑΛ/279  

της 6/11/2020 22.10.2021

32 1033/ΑΣΦ ΑΛ/515 

της 24/9/2020 22.10.2021

33 1034/ΑΣΦ ΑΛ/516 

της 24/9/2020 22.10.2021

34 1035/ΑΣΦ ΑΛ/517 

της 24/9/2020 22.10.2021

Η Γραμματέας του Πρωτοδικείου εντέλλεται να προβεί στην 

εγγραφή εκάστης υπόθεσης στο οικείο έκθεμα. Προς ενημέρωση 

των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η παρούσα 

Πράξη, να γνωστοποιηθεί από την Γραμματέα του Πρωτοδικείου 

στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Με πρωτοβουλία επίσης του 

γραμματέα μπορεί να γνωστοποιηθεί η νέα δικάσιμος με 

αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη τυχόν γνωστή διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων.

Παραγγέλλει στη Γραμματέα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

να αναρτήσει την παρούσα στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου και να επισυνάψει στο φάκελο κάθε μίας εκ των 

ανωτέρω δικογραφιών αντίγραφο της παρούσας απόφασης και 

αντίγραφο της βεβαίωσης του Γραμματέα του Πρωτοδικείου 

περί ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του.

Προς το σκοπό αποκλειστικά της πληρέστερης 

ενημέρωσης των διαδίκων παραγγέλλει στη Γραμματέα του



Πρωτοδικείου Ηρακλείου να τοιχοκολλήσει την παρούσα πράξη 

στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Ηράκλειο 26-4-2021
Ο Διευθύνουν το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελευθέριος Συσκάκης 

Πρόεδρος Πρωτοδικών


