
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                         

Αριθμός Πράξης    177 /2021

O Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου,

Ελευθέριος Συσκάκης 

Έχοντας υπόψη:

Τα άρθρα εκατοστό τέταρτο παρ. 2 και   εκατοστό πέμπτο

του Ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της

από  3.2.2020  επιμέρους  Σύμβασης  Δωρεάς  για  το  Έργο  I

[Παράρτημα 5 του ν.Παράρτημα  5  του  ν. 4564/2018]  και  της  από  13.5.2021

τροποποίησης της  από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς  μεταξύ  του

Ιδρύματος  «Κοινωφελές  Ίδρυμα  Σταύρος  Σ.  Νιάρχος»  και  του

Ελληνικού  Δημοσίου  για  την  ενίσχυση  και  αναβάθμιση  των

υποδομών  στον  τομέα  της  υγείας  και  των  Παραρτημάτων  της,

ρυθμίσεις  για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού

COVID-19 και άλλες διατάξεις» 

 Τα  ειδικότερα  ζητήματα  λειτουργίας  του  Πρωτοδικείου

Ηρακλείου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Ι. Για το χρονικό διάστημα από 1-7-2021 έως 30-9-2021  η

συζήτηση  για  ανάκληση,  εξάλειψη,  ή  συναινετική  μεταρρύθμιση



συναινετικής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται εγγράφως, κατά

παρέκκλιση  της  παρ.  2  του  άρθρου 115 ΚΠολΔ και  οι  διάδικοι

παρίστανται  στο  ακροατήριο  του  δικαστηρίου  με  δήλωση,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Η συναίνεση του

προσημειούχου  δανειστή  δίνεται  εγγράφως  με  βεβαίωση  του

γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

ΙΙ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ κατά

το χρονικό  διάστημα από  1-7-2021  έως  30-9-2021,  η  συζήτηση

των υποθέσεων σε όλες τις διαδικασίες (τακτική, ειδική, εκουσία,

ασφαλιστικά  μέτρα),  λαμβάνει  χώρα  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα στο άρθρο εκατοστό πέμπτο §§ 2, 3, 4, 5   του Ν.

4812/2021. Οι  υποθέσεις που πρόκειται να συζητηθούν ερήμην ή

χωρίς την εξέταση μάρτυρα, τίθενται στην αρχή του πινακίου ή του

εκθέματος. Στις υποθέσεις αυτές έως την 31η.7.2021 παρέχεται η

δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου

και  τέλους  αναβολής και  χωρίς  τις  δεσμεύσεις  του  άρθρου 241

ΚΠολΔ.  Η αναβολή μπορεί  να δοθεί  και  χωρίς  παράσταση των

πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της

υπόθεσης  από  το  οικείο  πινάκιο  ή  έκθεμα  κατά  την  ημέρα  της

δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα

σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242

ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η

οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω

μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  το  αργότερο  μέχρι  τη

δωδεκάτη  ώρα  της  προηγούμενης  της  δικασίμου  εργάσιμης

ημέρας.   Στις  ίδιες  υποθέσεις,  εφόσον  όλοι  οι  διάδικοι  δεν

επιθυμούν  να  εξετάσουν  κατά  τη  συζήτηση  των  υποθέσεων

μάρτυρα,  μπορούν  να  το  δηλώσουν  στη  γραμματεία  του



δικαστηρίου  μέσω  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  το

αργότερο  μέχρι  τη  δωδεκάτη  ώρα  της  προηγούμενης  της

δικασίμου  εργάσιμης  ημέρας,  προκειμένου  η  συζήτηση  της

υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.  Οι

διάδικοι  μπορούν  να  προσκομίσουν  ένορκες  βεβαιώσεις  που

λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της

κατοικίας  ή  της  διαμονής  του  μάρτυρα  κατά  τη  διαδικασία  των

άρθρων 422 έως 424 ΚΠολΔ.

ΙΙΙ.  Δεν  επιτρέπεται  η  παραμονή  των  παραγόντων

οποιασδήποτε  δίκης  (πληρεξουσίων  δικηγόρων,  διαδίκων,

μαρτύρων  κλπ.)  στο  διάδρομο  των  γραφείων  διοίκησης  του

Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας. Εφόσον εκδικάζονται πολιτικές

υποθέσεις στην αίθουσα δικαστών ή στα γραφεία των Προέδρων

Πρωτοδικών, οι παράγοντες της δίκης θα αναμένουν  στον χώρο

του  1ου ορόφου  έξωθεν  του  ακροατηρίου  του  Β’  Τριμελούς

Πλημμελειοδικείου, θα καλούνται δε από το Γραμματέα της έδρας,

με την σειρά αναγραφής της υπόθεσης στο πινάκιο ή στο έκθεμα,

προκειμένου να προσέλθουν στο καθορισμένο για τη συζήτηση,

γραφείο.  Κατά  την  συζήτηση  που  διεξάγεται   στην  αίθουσα

δικαστών  ή  στα  γραφεία  των  Προέδρων  Πρωτοδικών,  θα

παρευρίσκονται μόνο οι παράγοντες της συγκεκριμένης  δίκης. 

IV.  Κατά  την  εκδίκαση  των  ποινικών  υποθέσεων,  ο

προεδρεύων  του  δικαστηρίου,  μεριμνά:  1.  Για  την  υποχρεωτική

χρήση  µη  ιατρικής  μάσκας  από  τους  δικαστές,  εισαγγελείς,

γραμματείς,  συνηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς  παρισταμένους

εντός  της  δικαστικής  αίθουσας.   2.  Για  την  τήρηση  απόστασης

μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου. 3. Για

τον ανώτατο  αριθμό εισερχομένων εντός των αιθουσών, ο οποίος



δεν  θα  υπερβαίνει  τα  δεκαπέντε  (15)  άτομα, στα  οποία  δεν

συμπεριλαμβάνονται  δικαστές,  εισαγγελείς  και  δικαστικοί

υπάλληλοι.  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. 

Ηράκλειο 2-7-2021

Ο  Διευθύνων το Πρωτοδικείο  Ηρακλείου

Ελευθέριος Συσκάκης 

Πρόεδρος Πρωτοδικών
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