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Αριθμός Πράξης :  204/2021 

 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ  

Μαριάννα Μπέη, Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

Αφού λάβαμε υπόψη : α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ 

και γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 

(κ.ν. 1756/1988), β) την υπ' αριθμ.  Δ1α/Γ.Π. οικ. 27683/ΦΕΚ Β 1814/29-4-2021 

Απόφαση των Υπουργών  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με 

θέμα "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 3 Μαΐου 2021 ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00", 

γ) τις διατάξεις του άρθρου 5 § 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), με την οποία ορίζεται ότι «Σε περίπτωση 

επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η 

λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του 

αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων 

που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής 

εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας» και δ) την 

ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Λαμίας σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 1 § 1 αρ. 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., που ορίζει ότι «με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που 

τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται 

στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που 

τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της 

εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 
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Ορίζουμε το πλαίσιο ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας του Πρωτοδικείου 

Λαμίας  για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00 (περίοδος διακοπών 

Πάσχα) ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής : 

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ   

οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.  

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ απ’ την αναστολή  :  

 

Οι αιτήσεις  χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι 

οποίες  συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων.  

 

Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

 

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. 

 

Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης, εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέτρων καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή 

αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95).   

 

Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις 

διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης  και ποινικής 

διαταγής που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409  έως 416 ΚΠΔ.   
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Η δημοσίευση αποφάσεων και η έκδοση βουλευμάτων. 

  

Για ό,τι δεν ορίζεται ρητά με την παρούσα, παραπέμπουμε στο κείμενο της 

υπ' αριθμ.  Δ1α/Γ.Π. οικ. 27683/ΦΕΚ Β 1814/29-4-2021 Απόφασης των 

Υπουργών  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. 

 

Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική ανάκληση, εξάλειψη και 

μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ενώπιον του Δικαστή 

Υπηρεσίας εγγράφως κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 161 Ν. 4764/2020 (ΥΑ 16737/30-

3-2021, ΦΕΚ Β 1226/30-3-2021). 

Επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών 

Απόδοσης χρήσης μισθίου (για την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή 

διεκπεραίωση, ο μέγιστος αριθμός κατάθεσης ορίζεται σε 5 ημερησίως) 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης του 

πληρεξουσίου δικηγόρου. 

 

Αιτήσεις προτίμησης για κατάθεση δικογράφων κλπ. θα υποβάλλονται  μόνο με 

ηλεκτρονικά μέσα ή φαξ και προσέλευση του δικηγόρου θα λαμβάνει χώρα μόνο 

εφόσον ήθελε κριθεί απαραίτητη η παρουσία του από τον Δικαστή Υπηρεσίας. 

 

Η  Γραμματεία του Πρωτοδικείου Λαμίας θα λειτουργεί κανονικά με τον αριθμό 

υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος σε 

συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες, για την κατάθεση δικογράφων, προτάσεων, 

προσθηκών (κλπ).  

Στο Πολιτικό Τμήμα η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης. Κατ’ 

εξαίρεση, το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση δικογράφων που αφορούν σε 

υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς (άρθρα 237, 238 

ΚΠολΔ) των οποίων λήγει η προθεσμία κατάθεσης και σε υποθέσεις όλων των 
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διαδικασιών που επίκειται να συζητηθούν κατά τα ανωτέρω, χωρίς προηγούμενο 

ορισμό ραντεβού και με τήρηση όλων των ήδη ορισθέντων μέτρων λειτουργίας της 

Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί αντίγραφα ή 

πιστοποιητικά παντός είδους κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη 

Γραμματεία για την ώρα προσέλευσης, εκτός αν αφορούν σε υποθέσεις, που 

εκδικάζονται στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων.  

 

Το Ανακριτικό Γραφείο του Πρωτοδικείου Λαμίας θα διενεργεί πράξεις 

τακτικής Ανάκρισης για υποθέσεις, οι οποίες κατά την κρίση της Ανακρίτριας δεν 

επιδέχονται καθυστέρησης (λόγω χρόνου τέλεσης, χρόνου εισαγωγής στο ανακριτικό 

γραφείο  κλπ).  

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι πολίτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν 

προγραμματισμένου ραντεβού και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις στα ακόλουθα 

γραφεία της υπηρεσίας : α) έκδοσης πιστοποιητικών, β) Αρχείου του Πρωτοδικείου. 

Το ραντεβού θα κλείνεται τηλεφωνικά στο τηλέφωνο του αντίστοιχου γραφείου και 

κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

 

Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη 

λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών του Πρωτοδικείου, γίνονται, εφόσον είναι 

εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

 

Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος χαρακτήρα προκύψει θα ρυθμίζεται από την 

Πρόεδρο Πρωτοδικών Λαμίας ή τη νόμιμη αναπληρώτριά της. 

 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός και εκτός των υπηρεσιών από τους 

εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους 

εντός όλων των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας (γραφεία, διάδρομοι και 

γενικά κοινόχρηστοι χώροι) και των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων) και στον 

εξωτερικό χώρο αυτού, έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου αυτού και στις δύο 

παράπλευρες κλίμακες ανόδου/ καθόδου σε/από αυτή. Δεν επιτρέπεται η είσοδος 

προσώπου που δεν φέρει μάσκα.     

 

Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους του 

Δικαστικού Μεγάρου. 
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Τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ φυσικών προσώπων. Στους 

χώρους των ακροατηρίων τηρείται απόσταση 1,5 μ. ανάμεσα στα έδρανα των 

δικηγόρων, το εδώλιο του κατηγορουμένου και την έδρα του Δικαστηρίου, όπως αυτή 

οριοθετείται με κόκκινες ταινίες στα έδρανα και στο δάπεδο. Επίσης, τηρείται 

υποχρεωτικά απόσταση 1,5 μ. ανάμεσα στους καθήμενους και μη, παρευρισκόμενους 

εντός των ακροατηρίων του Δικαστικού Μεγάρου.   

 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εισερχομένων ατόμων στα ακροατήρια του 

Δικαστικού Μεγάρου ορίζεται σε 15 και κατά την εκδίκαση (πολιτικών και ποινικών) 

υποθέσεων θα προσδιορίζεται απ’ τον Διευθύνοντα τη διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση ο 

αριθμός των ατόμων μπορεί να υπερβεί τα 15 εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος 

του Δικαστηρίου η παρουσία αυτών είναι απολύτως αναγκαία. 

 

Σε όλα τα γραφεία της Γραμματείας όλων των τμημάτων (Πολιτικών και Ποινικών), 

στα Γραφεία των Δικαστών και των Προέδρων Πρωτοδικών, οι πληρεξούσιοι 

δικηγόροι και πολίτες θα προσέρχονται υποχρεωτικά ένας – ένας (έχοντας 

προτεραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας), σύμφωνα 

με τις οικείες σημάνσεις, ώστε να τηρείται η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ 

των φυσικών προσώπων, ενώ η ίδια απόσταση θα τηρείται υποχρεωτικά και από όλους 

όσους εισέρχονται και παραμένουν στους χώρους του Πρωτοδικείου (διαδρόμους και 

αίθουσες συνεδριάσεων). 

Λαμία, 3-5-2021 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λαμίας 

 

 

Μαριάννα Μπέη 

Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 


