
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ          

               

Αριθμός Πράξης        118    /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 πινακ. σημ.  4,  εδ.   2  και 14 παρ. 1,4

της  από  13-5-2021  ΚΥΑ  με  αριθ.   Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  29922  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’ 1944/13-5-2021).

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Αναστέλλεται  η  λειτουργία  του  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου,  για  το

χρονικό διάστημα από 14-5-2021 και ώρα 06:00 έως και 24-5-2021

και ώρα 06:00.

Για  όλο  το  προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα

οριζόμενα  στο  άρθρο  5  της  από  11-3-2020  πράξης  νομοθετικού



περιεχομένου  (Α’55)  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του  Ν.

4682/2020. 

Οι  διασκέψεις,  καθώς  και  η  διεκπεραίωση  οποιασδήποτε

ενέργειας,  που  αφορά  τη  λειτουργία  των  δικαστικών  υπηρεσιών

γίνονται,  εφόσον  είναι  εφικτό,  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση

τεχνολογικών μέσων. 

Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Ολομέλειας του Δικαστηρίου για τα

ζητήματα της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 1756/1988.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται: 

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1)   Η εκδίκαση υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α’ 87).

2)  Η  εκδίκαση  των  ενδίκων  μέσων  κατά  αποφάσεων  του

Ειρηνοδικείου, οι οποίες έχουν εκδοθεί αντιμωλία των διαδίκων κατά

την  τακτική  διαδικασία  ή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  ειδικών

διαδικασιών.  Η  εκδίκαση  των  υποθέσεων  αυτών  γίνονται  είτε  με

αυτοπρόσωπη  παράσταση  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  των

διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524  ΚΠολΔ, η οποία

υποβάλλεται έστω και από ένα εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των

διαδίκων. 

3) Η εκδίκαση υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 2915/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012.

4)  Η  εκδίκαση  υποθέσεων  ειδικών  διαδικασιών  και  εφέσεων  κατά

ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατ’ άρθρο 528 ΚΠολΔ. 

5)  Η  εκδίκαση  υποθέσεων  ασφαλιστικών  μέτρων,  στις  οποίες  δεν



εξετάζονται  μάρτυρες,  με  τη  δυνατότητα  προσκόμισης  ενόρκων

βεβαιώσεων. 

6)  Η  εκδίκαση  υποθέσεων  ασφαλιστικών  μέτρων  που  έχουν

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  και  μόνο  ως  αντικείμενο  ανακοπές  και  αιτήσεις

αναστολής  κατά  της  εκτελεστικής  διαδικασίας,  εργατικές  διαφορές,

διατροφές από το νόμο, επιμέλεια, επικοινωνία, εγγυοδοσία, εγγραφή

ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης,  συντηρητική

κατάσχεση  κινητής  ή  ακίνητης  περιουσίας,  δικαστική  μεσεγγύηση,

σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα

άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού

κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, και τις σχετικές με

αυτές  διαφορές  του  άρθρου  702  ΚΠολΔ,  στις  οποίες  δύνανται  να

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

Η  συζήτηση για ανάκληση,  εξάλειψη,  ή συναινετική μεταρρύθμιση

συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, διεξάγεται κατά τα οριζόμενα

στην 74/2021 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών. 

7)  H εκδίκαση υποθέσεων εκουσίας  δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού,

καθώς  επίσης  υποθέσεων  πρώτου  βαθμού  που  αφορούν  ειδικούς

νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. 

Στην περίπτωση (5)   λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου και

έως  την  12η  μεσημβρινή,  έγγραφη  δήλωση  των  πληρεξουσίων

δικηγόρων  όλων  των  διαδίκων,  η  οποία  κοινοποιείται  στην

γραμματεία   των  ασφαλιστικών  μέτρων  μέσω  ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας (asfalistika@protodikio-her.gr) ότι  η  συγκεκριμένη

υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση

πρέπει να αναφέρει τον αριθμό έκθεσης κατάθεσης του εισαγωγικού

δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και
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τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Εφόσον η σχετική δήλωση

αποσταλεί,  εμπροθέσμως  και  από  το  σύνολο  των  πληρεξουσίων

όλων  των  διαδίκων,  η  υπόθεση  θα  ενταχθεί  στο  πινάκιο  προς

εκφώνηση  και  συζητείται  παρουσία  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων,

χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

θα πρέπει να φροντίζουν για τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η

υπόθεση,  που  τους  αφορά  εισάγεται  προς  εκφώνηση  κατόπιν

έγκαιρης  υποβολής  των  έγγραφων  δηλώσεων  για  μη  εξέταση

μαρτύρων,  θα  πρέπει  να  παρίστανται  νομίμως,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ προς αποφυγή ερημοδικίας. Σε

περίπτωση  που  δεν  υποβληθεί  η  ανωτέρω  δήλωση  από  τους

πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται

και  δεν  συζητούνται,  χωρίς  να  απαιτείται  η  παρουσία  των

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.  

Στις περιπτώσεις 2,3, 4, 5, 6, και  7  συναινετικά αιτήματα αναβολής

υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021.

8) H εκδίκαση υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου  βαθμού,

υποθέσεων  που  αφορούν  ειδικούς  νόμους  και  εκδικάζονται  στον

δεύτερο  βαθμό με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς

επίσης και υποθέσεων των Ν. 3869/2010 και 4745/2020 στο δεύτερο

βαθμό,  στις  οποίες  παρίστανται  αυτοπροσώπως  οι  πληρεξούσιοι

δικηγόροι των διαδίκων

9) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του Ν. 1264/1982.

10)  Η κλήρωση των συνθέσεων για  την εκδίκαση των υποθέσεων

ασφαλιστικών μέτρων.  

11)  Η συζήτηση αιτημάτων για χορήγηση   προσωρινής διαταγής ή

ανάκληση  προσωρινής  διαταγής.  Η  συζήτηση  αυτών  γίνεται  δια



υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την

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. 

12) H κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας σε

πολίτες χαμηλού εισοδήματος (άρ. 2 του ν. 3226/2004), μόνο για τη

διεξαγωγή υποθέσεων, των οποίων επιτρέπεται η εκδίκαση κατά το

διάστημα αναστολής των εργασιών. 

13) Η κατάθεση παντός είδους δικογράφων, συμπεριλαμβανομένων

και  των  αιτήσεων  έκδοσης  Διαταγών  Πληρωμής  και  Διαταγών

Απόδοσης χρήσης μισθίου.  Η κατάθεση των τελευταίων θα γίνεται

κατά  τις  ώρες  09:00  έως  11:00,  κατά  τον  καθορισμένο  τρόπο  με

δυνατότητα παραλαβής μέχρι δύο (2) αιτήσεων από κάθε δικηγόρο

και κατ΄ ανώτατο όριο οκτώ (8) συνολικά αιτήσεων ανά ημέρα. 

 14) Η λειτουργία του αρχείου του Δικαστηρίου.

 15) Η δημοσίευση αποφάσεων. 

Β) ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1)  Η  εκδίκαση  αυτόφωρων  πλημμελημάτων,  εφόσον  αφορά

κατηγορούμενο  που  κρατείται  δυνάμει  των  διατάξεων  περί

αυτόφωρης διαδικασίας. 

2) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών

Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων. 

3)  Η  κλήρωση  των  συνθέσεων  για  την  εκδίκαση  των  ποινικών

υποθέσεων. 



4)  Η εκδίκαση  κακουργημάτων  για  τους  προσωρινά  κρατούμενους

κατηγορουμένους. 

5)  Ο  ποινικές  δίκες  που  αφορούν  κακουργήματα,  ο  χρόνος

παραγραφής  των  οποίων  συμπληρώνεται  εντός  του  χρονικού

διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023,

καθώς  και  πλημμελήματα,  ο  χρόνος  παραγραφής  των  οποίων

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά

περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

6)  Οι  ποινικές  δίκες  που  αφορούν  υποθέσεις  των  οποίων  οι

αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση. 

Για τις  ποινικές δίκες επισημαίνεται  ότι  με μέριμνα της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών  Ηρακλείου  θα  δημοσιεύεται  το  έκθεμα  με  τις

εκφωνούμενες, λόγω επικείμενης παραγραφής, υποθέσεις.

7) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471

και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, 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 (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄95) και 82 του προϊσχύσαντος

ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής

ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5

του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 



8)  Η  εκδίκαση  υποθέσεων  περί  παράτασης,  εξακολούθησης  ή

αντικατάστασης  θεραπευτικών  μέτρων,  καθώς  και  αιτήσεις  του

εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρ.

70 ΠΚ, Ν. 4619/2019).  

9)  Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που

αφορά  τις  διαδικασίες  ποινικής  συνδιαλλαγής,  ποινικής

διαπραγμάτευσης  και  ποινικής  διαταγής,  που  προβλέπονται  στα

άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

10)  Η  εκδίκαση  ενδίκων  μέσων  κατά  αποφάσεων,  με

κατηγορουμένους, οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας

σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων.

11)  Η  κατάθεση  ενδίκων  μέσων  κατά  ποινικών  αποφάσεων  και

βουλευμάτων. 

12) Η δημοσίευση αποφάσεων. 

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 οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των

δικαστικών υπηρεσιών 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 Ηρακλείου και στην

ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου. 



Κατά  το  χρονικό   διάστημα  της  αναστολής  λειτουργίας  του

Πρωτοδικείου, τα   ειδικότερα ζητήματα ανάκρισης και συνοδειών θα

ρυθμίζονται  με απόφαση του εκάστοτε ανακριτή σε συνεννόηση με

τους συνηγόρους.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1)  Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19  είναι  υποχρεωτικός  για  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους  του

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που ασκούν τα καθήκοντά τους με φυσική

παρουσία  εντός  ή  εκτός  του  κτιρίου  του  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου,

διέπεται  δε  από  τις  διατάξεις  της  από  24-4-2021   ΚΥΑ  με  αριθμ.

Δ1α/ΓΠ.οικ.  26390  «Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του

διαγνωστικού  ελέγχου  νόσησης  από  τον  κορωνοϊό  COVID-19  σε

υπαλλήλους  του  Δημοσίου  που  παρέχουν  εργασία  με  φυσική

παρουσία  στον  τόπο  εργασίας»  των  Υπουργών  Προστασίας  του

Πολίτη- Εθνικής Άμυνας -  Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και

Κοινωνικών  Υποθέσεων  -  Υγείας –Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  –

Δικαιοσύνης   -  Εσωτερικών  –  Ψηφιακής   Διακυβέρνησης  -

Επικρατείας  –  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής   Πολιτικής  –  Επικρατείας

(ΦΕΚ Β 1686/24-4-2021), όπως τροποποιήθηκε με την από 7-5-2021

ΚΥΑ με αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7-5-2021  (ΦΕΚ Β’ 1870/7-5-2021).

2)  Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19  είναι  υποχρεωτικός  για  τους  δικαστικούς  λειτουργούς  του

Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που ασκούν τα καθήκοντά τους με φυσική

παρουσία  εντός  του  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου,  διέπεται  δε  από  τις

διατάξεις  της  από  18-4-2021   ΚΥΑ  με  αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  24527

«Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του  διαγνωστικού  ελέγχου

νόσησης  από  τον  κορωνοϊό  COVID-19  στους  δικαστικούς  και



εισαγγελικούς  λειτουργούς  και  στους  στρατιωτικούς  δικαστές»  των

Υπουργών  Εθνικής Άμυνας  - Υγείας – Δικαιοσύνης  - Εσωτερικών –

Επικρατείας  (ΦΕΚ Β 1582/19-4-2021)  και  την 91/2021 πράξη του

Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου.  

3) Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων επιτρέπεται  η παρουσία

μέχρι  δεκαπέντε  (15)  ατόμων  στην  αίθουσα,   στους  οποίους  δεν

συμπεριλαμβάνονται  δικαστές,  εισαγγελείς  και  δικαστικοί  υπάλληλοι

και  επιβάλλεται  η  τήρηση  απόστασης  ενάμισι  (1,5)  μέτρου  μεταξύ

τους.  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  απολύτως

αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.

4)  Η  είσοδος  στο  Δικαστικό  Μέγαρο  Ηρακλείου  επιτρέπεται

μόνο για  την  εκδίκαση των υποθέσεων και  για  την διενέργεια  των

πράξεων  που  επιτρέπονται  κατά  την  χρόνο  της  αναστολής

λειτουργίας του Πρωτοδικείου.  Για το σκοπό αυτό στην είσοδο του

Δικαστικού  Μεγάρου  Ηρακλείου  διενεργείται  έλεγχος  των

εισερχομένων, από υπάλληλο της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης με τη

συνδρομή του γραμματέα που θα οριστεί αρμοδίως,  οι οποίοι και θα

μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση

των  εισερχομένων  εντός  του  κτιρίου  του  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου,

κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  διασφαλίζεται  η  εύρυθμη και  ασφαλής

λειτουργία  του  δικαστηρίου,  ενόψει  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού

COVID -19.  

 5) Σε κάθε περίπτωση,  θα τηρείται αυστηρά ο αριθμός των

εισερχομένων, όπως αυτός καθορίστηκε με την από 14-9-2020 κοινή

ανακοίνωσή του  Διευθύνοντος  το  Πρωτοδικείο  Ηρακλείου  και  της

Διευθύνουσας  την  Εισαγγελία  Ηρακλείου, περί  των  υγειονομικών



μέτρων που πρέπει να τηρούνται στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου

 για  τον  περιορισμό  της  διασποράς  του κορωνοϊού  COVID-19,  οι

διατάξεις της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Ηράκλειο 17-5-2021

Ο  Διευθύνων το Πρωτοδικείο  Ηρακλείου

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών
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