ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 885/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη: α) την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β’
4899/6-11-2020) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»
και β) την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού
COVID-19 α, αποφασίζει και μέχρι την έκδοση νεότερης πράξης:
Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 7-11-2020 έως και 30-11-2020:
1. Αναστέλλονται προσωρινά:
I.

Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

II.

Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

III.

Οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της
διενέργειας πλειστηριασμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περίπτωσης 1.1 οι κάτωθι περιπτώσεις:
I.

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς 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). Εξαιρούνται, επίσης, ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και
τις 6.11.2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης
τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης
σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

II.

Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4335/2015 (Α΄87).

III.

Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς
εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της
δικασίμου, έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, η
οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου με τη χρήση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πρωτοδικείου
Καβάλας (protodkavalas@gmail.com) ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί
χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

IV.

Οι δίκες ασφαλιστικών 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 727, 738, ΚΠολΔ (ΠΔ 503/1985,
Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α ΚΠολΔ,
τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702
ΚΠολΔ.

V.

Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική
συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ, καθώς και
των υπόλοιπων υποθέσεων χωρίς την εξέταση μαρτύρων, όπως ορίζεται στην
παράγραφο ΙΙΙ της παρούσας, πλην των εφέσεων των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών, οι οποίες δεν θα συζητούνται.

VI.

Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου και εφόσον προηγουμένως κριθεί ο κατεπείγων
χαρακτήρας της αίτησης από τον Πρόεδρο υπηρεσίας. 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.

VII.

Η εκδίκαση αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που
κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

VIII.

Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού
Δικαστηρίου Καβάλας, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς
εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 2.ΙΧ και 2.Χ.

IX.

Η

εκδίκαση

κακουργημάτων

για

τους

προσωρινά

κρατούμενους

κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο
όριο προσωρινής κράτησης

X.

Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των
οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της
αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος
παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από
την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

XI.

Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του
Κ.Π.Δ, 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
χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος
ΠΚ και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή
του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ.5 του άρθρου 82
του προϊσχύσαντος ΠΚ.

XII.

Η δημοσίευση αποφάσεων

3. Αντίγραφα αποφάσεων, πινακίων, κατατεθειμένων δικογράφων, προτάσεωνπροσθήκης-αντίκρουσης και σημειωμάτων, καθώς και τα κατατεθειμένα σχετικά
έγγραφα θα χορηγούνται σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και μόνο
μετά από έγκριση του Προέδρου Υπηρεσίας, καθημερινά από ώρα 09:00 έως 13:00.
Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χορήγηση των ως άνω εφόσον σχετίζονται με τις
υποθέσεις των οποίων επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων καθώς και των
υποθέσεων, που κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκδίκασή τους.
4. Δεν κατατίθενται δικόγραφα αγωγών ειδικής διαδικασίας, ανακοπών (ειδικής
διαδικασίας), ενδίκων μέσων, αιτήσεων Διαταγών Πληρωμής και απογράφων, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Πρόεδρος Υπηρεσίας
καθώς και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων εκούσιας δικαιοδοσίας,
πλην αυτών των οποίων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκδίκαση τους ή σωρεύεται
αίτημα προσωρινής διαταγής.
5. Για την ως άνω αναφερόμενη στην ΚΥΑ (βγ) και στην παρούσα υπό στοιχεία 2 ΙΙΙ
περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή της υπόθεσης στο πινάκιο και
τη συζήτηση αυτής είναι η αποστολή την προηγούμενη της δικασίμου και έως την 13η
μεσημβρινή, δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία

κοινοποιείται στην αρμόδια γραμματεία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η
συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική
δήλωση θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης δικογράφου και την
διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης, τα στοιχεία των διαδίκων, και των
πληρεξουσίων δικηγόρων. Εφόσον, η σχετική δήλωση αποσταλεί εμπροθέσμως και
από το σύνολο των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα
ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση. 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.
6. Οι αιτήσεις των συνδίκων πτώχευσης προς τον Εισηγητή πτωχεύσεων θα
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πολιτικού τμήματος του
Πρωτοδικείου.
7. Στην Ανάκριση θα υπάρχει υπηρεσία για όλες τις ανακριτικές πράξεις.
8. Παρακαλούνται οι συνήγοροι κατά την κατάθεση των αιτήσεων εξάλειψης και
μεταρρύθμισης αποφάσεων προσημειώσεων να καταθέτουν μαζί με την αίτηση και
όλα τα σχετικά τους έγγραφα, οπότε και θα ενημερώνονται για την ημερομηνία και
ώρα συζήτησης της υπόθεσής τους.
9. Κατά το χρονικό διάστημα από τις 31-10-2020 έως και τις 31-12-2020 η εκδίκαση
υποθέσεων συναινετικής εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης
προσημείωσης υποθήκης γίνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν.
4684/25-4-2020 (ΦΕΚ Α 86/25-4-2020) σε συνδυασμό με το άρθρο μόνο της ΥΑ
53409/2020 (ΦΕΚ Β 4783/29-10-2020).
10. Παρακαλούνται οι συνήγοροι πριν την προσέλευσή τους στο Δικαστικό Μέγαρο
Καβάλας να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με το οικείο τμήμα (Πολιτικό Τμήμα:
2510836681, Ποινικό τμήμα: 2510225840 Γραφείο Ανάκρισης 2510222894 Γραφείο
Βουλευμάτων: 2510836615), ώστε να καθορίζεται η κατά το δυνατό ακριβής ώρα
εξυπηρέτησής τους, οπότε και θα προσέρχονται, ώστε να είναι εφικτή η τήρηση των
οριζομένων ως άνω μέτρων ασφαλούς λειτουργίας του Πρωτοδικείου.
11. Η εκδίκαση των ασφαλιστικών πλην των προσημειώσεων θα γίνεται στην αίθουσα
που θα προσδιορίζεται στην πράξη κατάθεσης.

12. Το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών θα παραλαμβάνει αιτήσεις και θα παραδίδει
πιστοποιητικά μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και μόνο σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι αιτήσεις για έκδοση σχετικών πιστοποιητικών που
αφορούν την Προκήρυξη Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα παραλαμβάνονται ως
κατεπείγουσες μόνο στις περιπτώσεις που το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο διαθέτει
εγκριτική απόφαση την οποία και θα μας προσκομίζει.
13. Ορίζεται ως μοναδική ελεύθερη είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας η κεντρική
είσοδος του κτιρίου επί της οδού Τενέδου. Οι υπόλοιπες θα παραμένουν
κλειδωμένες και θα χρησιμοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με την αστυνομική
φρουρά και την Εισαγγελία. Η είσοδος του κοινού στο Δικαστικό Μέγαρο θα
ρυθμίζεται από τον αστυνομικό ασφαλείας της κεντρικής εισόδου με στόχο την
αποφυγή του συγχρωτισμού εντός του κτιρίου.
14. Ορίζεται ότι κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής οποιουδήποτε
εισέρχεται στο Δικαστικό Μέγαρο Καβάλας είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η
τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων τουλάχιστον 1,5 μέτρου.
15. Ορίζεται ότι εντός των δικαστικών αιθουσών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής
μάσκας από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και
λοιπούς παρισταμένους.
16. Εντός των αιθουσών (ακροατηρίων) του Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας καθορίζεται
ως ανώτατο όριο ο αριθμός των δεκαπέντε (15) εισερχομένων ατόμων μη
συμπεριλαμβανομένων των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου.
17. Έξω από τις ανωτέρω αίθουσες (ΜΟΔ, Τριμελούς, Μονομελούς) και εντός του
περίκλειστου χώρου καθορίζεται ως ανώτατο όριο ο αριθμός των είκοσι (20)
εισερχομένων ατόμων.
18. Η εξυπηρέτηση των συνηγόρων και του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού με τη γραμματεία του Πρωτοδικείου: Πολιτικό Τμήμα: τηλ:
2510836681, Ποινικό τμήμα: τηλ: 2510225840, Γραφείο Ανάκρισης: τηλ: 2510222894,
Διεύθυνση Γραμματείας: τηλ 2510834122 και στο email:protodkavalas@gmail.com
19. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η προγενέστερη πράξη μας με
αριθμό 882/4-11-2020.

Καβάλα, 7-11-2020
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Καβάλας

Κωνσταντίνος Δεληκάρης

Κοινοποίηση: Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας
Τοιχοκόλληση: Στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καβάλας

