
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ          

               

Αριθμός Πράξης     173/2021

 

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. πινακ. σημ.  3,   και 11 παρ. 1,5  της από 25-6-

2021  ΚΥΑ  με  αριθ.   Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  39842  των  Υπουργών

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη

–  Εθνικής  Άμυνας  -  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  -  Εργασίας  και

Κοινωνικών  Υποθέσεων  -  Υγείας  –Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  -

Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής

Διακυβέρνησης  -  Υποδομών  και  Μεταφορών  -  Ναυτιλίας  και

Νησιωτικής  Πολιτικής  -  Επικρατείας  -Υφυπουργού  στον

Πρωθυπουργό (ΦΕΚ Β’ 2744/26-6-2021).

3. Το γεγονός ότι, όσον αφορά την λειτουργία των Δικαστηρίων, οι

ρυθμίσεις  της  ανωτέρω ΚΥΑ,  παραμένουν κατά  βάση  ίδιες  όπως

καθορίστηκαν  με  την  ΚΥΑ  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  36587/10-6-2021

(ΦΕΚ  Β’  2476/10-6-2021  όπως  επανεκτυπώθηκε),  και  όπως

εξειδικεύονται με την με αριθμό 157/2021 πράξη μας.

Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Η  λειτουργία  του  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου  για  το  χρονικό

διάστημα από την 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 06:00 έως και 5  Ιουλίου



2021 και ώρα 06:00, διέπεται από την υπ’ αριθμ. 157/2021 πράξη του

Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.  

  

Ηράκλειο 28-6-2021

Ο  Διευθύνων το Πρωτοδικείο  Ηρακλείου

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών
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