ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθμός πράξης 16/2021

Σύμφωνα με τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’
89/16.1.2021): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και
έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και

ρα

ρα 6:00 »:

« ... 5α) Αναστέλλονται προσωρινά
αα) Οι δίκες εν πιον των πολιτικ ν και ποινικ ν δικαστηρίων,
αβ) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικ ν
πράξεων και άλλων ενεργει ν εν πιον των υπηρεσι ν των δικαστηρίων και των
εισαγγελι ν, καθ ς και της παραγραφής των συναφ ν αξι σεων,
αγ) Οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και
της διενέργειας πλειστηριασμ ν.
β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α)
βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ,
καθ ς και οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς
και Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις
διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012
(Α' 51) και οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ,
4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010 (Α' 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4745/2020 (Α' 214).
ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87).
βγ) Οι δίκες πολιτικ ν ενδίκων μέσων εν πιον του Αρείου Πάγου.
βδ) Οι δίκες ενδίκων μέσων εν πιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν
εκδικασθεί στον πρ το βαθμό κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική
διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικ ν διαδικασι ν. Οι δίκες του

προηγούμενου εδαφίου 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 έναν (1) εκ των πληρεξουσίων
δικηγόρων των διαδίκων.
βε) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2912/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 51),
στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
βστ) Οι δίκες ειδικ ν διαδικασι ν και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων,
εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
Βζ) Οι δίκες ασφαλιστικ ν μέτρων, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες,
με

τα

δυνατότητα

προσκόμισης

ενόρκων

βεβαι σεων.

Κατ’

εξαίρεση,

αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικ ν μέτρων που έχουν ως αντικείμενο
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 αυτ ν, καθ ς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του
άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
Βη) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρ του και δευτέρου βαθμού, στις
οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων
βεβαι σεων. Ειδικ ς και κατ’ εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που
έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ), την
κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (803 παρ. 3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των
άρθρων 68 επ/ του ν. 4307/2014 (Α` 246) δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο
ακροατήριο.
Στις υποπερ. βε), βστ), βζ) πρ το εδάφιο και βη) πρ το εδάφιο λαμβάνει
χ ρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων
δικηγόρων των διαδίκων ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την
εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με
τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει
δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των
πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την

οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους
δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς
να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.
Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) έως και βη), υποβάλλονται
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020.
βθ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες που αφορούν
ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας
και δίκες του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), οι οποίες γίνονται με
αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς
την εξέταση μαρτύρων και με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαι σεων
βι) Η εκδίκαση αγωγ ν του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α' 79).
βια) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωριν ν διαταγ ν, οι
οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των
διαδίκων και χωρίς της 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 προσωριν ν διαταγ ν.
βιβ) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρ. 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) που
αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική
εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων, καθ ς και κάθε συναφής με αυτές
πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης, που
υπογράφηκαν κατά τις διατάξεις του άρ. 14 Α του ν. 3429/2005 πριν τη
δημοσίευση της παρούσας, καθ ς και κάθε συναφή με αυτές πράξη.
…
Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των
εργασι ν των δικαστικ ν υπηρεσι ν και των εισαγγελι ν της χ ρας, καθ ς και
εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης
αυτ ν, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετ πισης,
ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτ ν. Οι διασκέψεις, καθ ς
και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των
δικαστικ ν υπηρεσι ν και των εισαγγελι ν γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ
αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικ ν 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 της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει
ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν».
Ενόψει των ανωτέρω, αποφασίζεται ότι:
1. Για τις υποθέσεις Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς η
Γραμματεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά για την κατάθεση προτάσεων (100
ημερ ν) και προσθηκ ν.
2. Προς αποφυγή συνωστισμού η κατάθεση προτάσεων και προσθηκ ν
Νέας Τακτικής Μονομελούς και Πολυμελούς γίνεται σε

ρα που καθορίζεται

κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του
Πρωτοδικείου.
3. Η Γραμματεία θα εξυπηρετεί κανονικά την κατάθεση προτάσεων και
προσθηκ ν «παλαιάς» τακτικής διαδικασίας (με προβλεπόμενη προκατάθεση
είκοσι ημερ ν).
4.1 Για τις ως άνω αναφερόμενες στην ΚΥΑ βε), βστ), βζ) πρ το εδάφιο και
βη) πρ το εδάφιο περιπτ σεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή της
υπόθεσης στο πινάκιο και τη συζήτηση αυτής είναι η αποστολή, την προτεραία
της δικασίμου και έως την 12η μεσημβρινή, δήλωση των πληρεξουσίων
δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του
Δικαστηρίου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 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 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
εκφ νηση. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να φροντίζουν για
τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση, που τους αφορά εισάγεται προς
εκφ νηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των έγγραφων δηλ σεων για μη εξέταση
μαρτύρων, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

διατάξεις του ΚΠολΔ προς αποφυγή ερημοδικίας.
4.2

Οι

υποθέσεις,

που

εντάσσονται

κατά

τα

αναφερόμενα

στην

προηγούμενη παράγραφο στο πινάκιο προς συζήτηση, προχρε νονται από το
διευθύνοντα το Πρωτοδικείο ή το νόμιμο αναπληρωτή του στους υπηρετούντες
δικαστές την προτεραία της δικασίμου και συζητούνται σε

ρες που καθορίζονται

από αυτόν επακριβ ς για κάθε υπόθεση.
4.3 Για τις ως άνω αναφερόμενες περιπτ σεις συναινετικά αιτήματα
αναβολής υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν.
4764/2020 (ΦΕΚ Α` 256/23.12.2020), χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων
δικηγόρων των αντίδικων πλευρ ν, με κοινή δήλωση τους, η οποία υποβάλλεται
στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το
αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη

ρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης

ημέρας.
4.4 Οι εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου για υποθέσεις οι οποίες
έχουν εκδικασθεί στον πρ το βαθμό κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την
τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικ ν διαδικασι ν, καθ ς
και για υποθέσεις οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρ το βαθμό κατά την
εκουσία δικαιοδοσία, συζητούνται κανονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του ΚΠολΔ, χωρίς δήλωση περί μη εξέτασης μαρτύρων (ανωτέρω 4.1).
4.5 Γνωστοποιείται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
γραμματείας του Πρωτοδικείου Κέρκυρας για την υποβολή των ανωτέρω
αναφερόμενων δηλ σεων είναι politikaprot@gmail.com
5. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική ανάκληση,
εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, θα διεξάγεται εν πιον του
Προέδρου Υπηρεσίας εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115
ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου, με
δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Κατά τα λοιπά
ζητήματα,

εφαρμόζεται

το

άρθρο

161

του

Ν.

4764/2020

(ΦΕΚ

Α`

256/23.12.2020).
6. Αιτήσεις για τη χορήγηση και ανάκληση προσωριν ν διαταγ ν
συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και
χωρίς της εξέταση μαρτύρων.

7. Προς αποφυγή συνωστισμού η κατάθεση δικογράφων όλων των
διαδικασι ν γίνεται με φυσική παρουσία σε

ρα που καθορίζεται κατόπιν

προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου.
Δικόγραφα για όλες τις υποθέσεις ασφαλιστικ ν μέτρων κατατίθενται κανονικά,
συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για χορήγηση νομικής βοήθειας. Στις
αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας ο αιτ ν δηλ νει, εφόσον το επιθυμεί, ότι
η αίτησή του θα εκδικαστεί χωρίς εξέταση μαρτύρων.
8. Αιτήσεις έκδοσης Διαταγ ν Πληρωμής και Διαταγ ν Απόδοσης Χρήσης
Μισθίου κατατίθενται κανονικά, με φυσική παρουσία σε

ρα που καθορίζεται

κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του
Πρωτοδικείου.
9. Το τμήμα αρχείου και πιστοποιητικ ν θα λειτουργεί μόνο για την
εξυπηρέτηση τηλεφωνικ ν ή ηλεκτρονικ ν αιτημάτων. Με φυσική παρουσία θα
εξυπηρετούνται εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτ σεις υπό τον όρο της
απόδειξης του κατεπείγοντος. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι :
10. Για τις ποινικές δίκες ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην ΚΥΑ, εν
επισημαίνεται ότι με μέριμνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικ ν Κέρκυρας θα
δημοσιεύεται το έκθεμα με τις εκφωνούμενες, λόγω επικείμενης παραγραφής,
υποθέσεις.
11. Στο τμήμα της ανάκρισης (Τακτική Ανακρίτρια και Επίκουρη Ανακρίτρια)
εξακολουθούν να διενεργούνται όλες οι απαραίτητες ανακριτικές πράξεις σε
υποθέσεις με προσωρινά κρατούμενους, σε υποθέσεις με απ τερους χρόνους
τέλεσης και κίνδυνο παραγραφής, καθ ς και σε όσες υποθέσεις κρίνεται από τις
Ανακρίτριες ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.
12. Η διαδικασία για τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο εν πιον του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικ ν διεξάγεται χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του
κρατουμένου, με την παρουσία του τυχόν διορισμένου συνηγόρου υπεράσπισής
του και με την κατάθεση υπομνήματος, όπου εκτίθενται οι απόψεις του.
13. Αιτήματα παράτασης των νομίμων προθεσμι ν, κατ' άρθρο 148 ΚΠολΔ,
λόγω των ειδικ ν συνθηκ ν που επικρατούν και ενόψει των περιορισμ ν, που
συνεπάγονται τα έκτακτα μέτρα προς αποφυγή περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού, στις μετακινήσεις των πολιτ ν και στη λειτουργία των δημοσίων

υπηρεσι ν, εξετάζονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Κέρκυρα, 21 Ιανουαρίου 2021
Ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Κέρκυρας

Δημήτριος Μίγκος
Πρόεδρος Πρωτοδικ ν

