
Σθμαντικι ενθμζρωςθ για τθ νεα ΚΥΑ 

 

Νζα ΚΥΑ για τα ζκτακτα μζτρα ςτθ Δικαιοςφνθ από τθν Τρίτθ, 6 Απριλίου 2021 

ζωσ και τθ Δευτζρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 

 

Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β’ 1308 /3.4.2021 θ με αρικ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2.4.2021 

ΚΤΑ «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα 

για το διάςτθμα από τθ Δευτζρα, 5 Απριλίου 2021 ζωσ και τθ Δευτζρα, 12 Απριλίου 

2021 και ϊρα 6:00». 

φμφωνα με το άρκρο 14 τθσ νζασ ΚΤΑ, το ςθμείο 4 του πίνακα τθσ παρ. 1Β του 

άρκρου 1 (που αφορά τα Δικαςτιρια, ειςαγγελίεσ, ςτρατιωτικά δικαςτιρια, 

Ζμμιςκα, άμιςκα υποκθκοφυλακεία, κτθματολογικά γραφεία) τίκεται ςε ιςχφ ςε 

κάκε περίπτωςθ τθν Τρίτθ, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μζχρι τότε 

διατθρείται ςε ιςχφ το ςθμείο 4 του πίνακα τθσ παρ. 1Β του άρκρου 1 τθσ υπό 

ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 

 

Α. Για τισ περιοχζσ πολφ αυξθμζνου κινδφνου ςθμειώνονται τα εξισ, ςε ό,τι 

αφορά τισ προσ εκδίκαςθ υποκζςεισ:  

 

Ι. Διοικθτικά δικαςτιρια 

 

1. Στο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ: 

α) Εκδικάηονται οι ϊριμεσ προσ ςυηιτθςθ υποκζςεισ ενϊπιον τθσ Ολομζλειασ του 

τΕ. 

β) Εκδικάηονται οι ϊριμεσ προσ ςυηιτθςθ υποκζςεισ (ενϊπιον των Σμθμάτων), για 

τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί από όλουσ τουσ διαδίκουσ κοινι ι ξεχωριςτι διλωςθ 

περί παράςταςθσ χωρίσ εμφάνιςθ ςτο ακροατιριο, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 

του άρκρου 33 του π.δ. 18/1989 και ςτο άρκρο 82 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), εφόςον 

ςυντρζχουν και οι λοιπζσ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθ ςυηιτθςι τουσ. Oι λοιπζσ 

υποκζςεισ αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο ςε επόμενθ δικάςιμο, οι 

δε διάδικοι, εφόςον ζχουν κλθτευκεί νόμιμα, δεν κλθτεφονται εκ νζου. 



γ) Εξετάηονται αιτιματα ζκδοςθσ προςωρινισ διαταγισ. 

δ) Εκδικάηονται επείγουςεσ αιτιςεισ παροχισ προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ 

 

2. Στα τακτικά διοικθτικά δικαςτιρια: 

 

α) Για τισ ακυρωτικζσ διαφορζσ εκδικάηονται οι ϊριμεσ προσ ςυηιτθςθ υποκζςεισ, 

για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί από όλουσ τουσ διαδίκουσ κοινι ι ξεχωριςτι 

διλωςθ περί παράςταςθσ χωρίσ εμφάνιςθ ςτο ακροατιριο, κατά τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 6 του άρκρου 33 του π.δ. 18/1989 και ςτο άρκρο 82 του ν. 4790/2021, 

εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθ ςυηιτθςι τουσ. Oι 

λοιπζσ υποκζςεισ αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαςτιριο ςε επόμενθ 

δικάςιμο, οι δε διάδικοι, εφόςον ζχουν κλθτευκεί νόμιμα, δεν κλθτεφονται εκ νζου.  

 

β) Για τισ διαφορζσ ουςίασ:  

 εκδικάηονται οι υποκζςεισ για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί από όλουσ τουσ 

διαδίκουσ κοινι ι ξεχωριςτι διλωςθ περί παράςταςθσ χωρίσ εμφάνιςθ 

ςτο ακροατιριο κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 133 του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Δικονομίασ (ν. 2717/1999, Α’ 97) και ςτο άρκρο 82 του ν. 

4790/2021, εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθ 

ςυηιτθςι τουσ. Oι λοιπζσ υποκζςεισ αναβάλλονται υποχρεωτικά από το 

δικαςτιριο ςε επόμενθ δικάςιμο, οι δε διάδικοι, εφόςον ζχουν κλθτευκεί 

νόμιμα, δεν κλθτεφονται εκ νζου. 

 Εκδικάηονται οι προςφυγζσ κατά των πράξεων επιβολισ μζτρων 

διαςφάλιςθσ οφειλϊν ςτο δθμόςιο του άρκρου 46 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) 

 

γ) Εξετάηονται αιτιματα ζκδοςθσ προςωρινισ διαταγισ. 

δ) Εκδικάηονται οι αιτιςεισ παροχισ προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ. 

ε) Τποβάλλονται και εκδικάηονται αντιρριςεισ κατά τθσ απόφαςθσ κράτθςθσ 

αλλοδαποφ και αιτιςεισ ανάκλθςθσ κατά των δικαςτικϊν αποφάςεων που 

εκδίδονται επί των αντιρριςεων, ςφμφωνα με τισ παρ. 3-6 του άρκρου 76 του ν. 

3386/2005 (Α’ 212). 



ςτ) Τποβάλλονται και εκδικάηονται ζνδικα βοθκιματα, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 

άρκρου πρϊτου τθσ από 25.2.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 42), θ 

οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 

 

3. Στο Ελεγκτικό Συνζδριο:  

 

α) Εκδικάηονται οι υποκζςεισ ενϊπιον τθσ Ολομζλειασ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου, 

κακϊσ και οι υποκζςεισ προςυμβατικοφ ελζγχου ενϊπιον του Εβδόμου Σμιματοσ. 

 

β) Διενεργοφνται από τουσ λοιποφσ δικαςτικοφσ ςχθματιςμοφσ ςυνεδριάςεισ χωρίσ 

τθν εμφάνιςθ διαδίκων ςτο ακροατιριο και ςυηθτοφνται οι υποκζςεισ, για τισ 

οποίεσ ζχει υποβλθκεί από όλουσ τουσ διαδίκουσ κοινι ι ξεχωριςτι από τον κακζνα 

τουσ διλωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 231 του ν. 4700/2020 (Αϋ 

127) και ςτο  άρκρο 82 του ν. 4790/2021, ςυντρεχουςϊν και των λοιπϊν νομίμων 

προχποκζςεων. Oι λοιπζσ υποκζςεισ αναβάλλονται υποχρεωτικά από το 

δικαςτιριο ςτθ μεκεπόμενθ δικάςιμο, οι δε διάδικοι, εφόςον ζχουν κλθτευκεί 

νόμιμα, δεν κλθτεφονται εκ νζου. 

 

γ) Εκδικάηονται οι αιτιςεισ παροχισ προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ. 

 

δ) Εξετάηονται αιτιματα ζκδοςθσ προςωρινισ διαταγισ. 

 

ε) Διενεργοφνται οι εργαςίεσ των κλιμακίων προςυμβατικοφ ελζγχου.  

 

4. Αναςτζλλονται προςωρινά οι νόμιμεσ και δικαςτικζσ προκεςμίεσ για τθ 

διενζργεια διαδικαςτικϊν πράξεων και άλλων ενεργειϊν ενϊπιον των υπθρεςιϊν 

του ΣτΕ, των τακτικών διοικθτικών δικαςτθρίων και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, 

κακϊσ επίςθσ και τθσ παραγραφισ των ςυναφϊν αξιϊςεων. 

 

 

ΙΙ. Πολιτικά Δικαςτιρια 

 



Εξαιροφνται τθσ αναςτολισ και διεξάγονται μόνο:  

 

α) Οι δίκεσ τθσ τακτικισ διαδικαςίασ α’ βακμοφ, οι οποίεσ εκδικάηονται ςφμφωνα 

με τον ν. 4335/2015 (Α’ 87). 

 

β) Οι δίκεσ ενδίκων μζςων ενϊπιον των Εφετείων που αφοροφν εργατικζσ 

διαφορζσ και ανακοπζσ κατά τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ, και διατροφζσ από το 

νόμο, οι οποίεσ ζχουν εκδικαςτεί ςτον πρϊτο βακμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι 

δίκεσ του προθγοφμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόςωπθ παράςταςθ των 

πλθρεξουςίων δικθγόρων των διαδίκων είτε με διλωςθ των άρκρων 242 και 524 

ΚΠολΔ, θ οποία υποβάλλεται ζςτω και από ζναν εκ των πλθρεξουςίων δικθγόρων 

των διαδίκων.  

 

γ) Οι δίκεσ α’ βακμοφ ανακοπών κατά τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ, ςτισ οποίεσ 

δφνανται να εξετάηονται μάρτυρεσ ςτο ακροατιριο. (χωρίσ προθγοφμενεσ 

δθλϊςεισ των πλθρεξουςίων) 

 

δ) Οι δίκεσ α’ βακμοφ εργατικών διαφορών και διατροφών από το νόμο, ςτισ 

οποίεσ δφνανται να εξετάηονται μάρτυρεσ ςτο ακροατιριο. (χωρίσ προθγοφμενεσ 

δθλϊςεισ των πλθρεξουςίων) 

 

ε) Οι δίκεσ εφζςεων κατά εριμθν αποφάςεων, ειςαγομζνων κατά το άρκρο 528 

ΚΠολΔ, που αφοροφν εργατικζσ διαφορζσ, ανακοπζσ  κατά τθσ εκτελεςτικισ 

διαδικαςίασ και διατροφζσ από το νόμο, ςτισ οποίεσ δφνανται να εξετάηονται 

μάρτυρεσ ςτο ακροατιριο. 

 

ςτ) Οι δίκεσ εκουςίασ δικαιοδοςίασ πρώτου βακμοφ, οι δίκεσ πρϊτου βακμοφ που 

αφοροφν ειδικοφσ νόμουσ οι οποίεσ δικάηονται με τθ διαδικαςία τθσ εκουςίασ 

δικαιοδοςίασ και οι δίκεσ πρϊτου βακμοφ του ν. 3869/2010 και του άρκρου 1 του ν. 

4745/2020 (Α’ 214) [υπερχρεωμζνα], ςτισ οποίεσ δεν εξετάηονται μάρτυρεσ, 

αποκλειςτικά με τθ δυνατότθτα προςκόμιςθσ ενόρκων βεβαιϊςεων. Προσ τοφτο 

υποβάλλεται ζγγραφθ διλωςθ των πλθρεξουςίων δικθγόρων των διαδίκων, ότι θ 



ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ κα εκδικαςκεί χωρίσ τθν εξζταςθ μαρτφρων, θ οποία 

κοινοποιείται ςτισ γραμματείεσ των δικαςτθρίων με τθ χριςθ θλεκτρονικισ 

αλλθλογραφίασ (εάν δεν υποβλθκεί θ διλωςθ οι υποκζςεισ αποςφρονται και δεν 

ςυηθτοφνται).  

Ειδικϊσ και κατ’ εξαίρεςθ, ςτισ δίκεσ εκουςίασ δικαιοδοςίασ που ζχουν ωσ 

αντικείμενο τθ κζςθ ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (801 επ. ΚΠολΔ), τθν κιρυξθ 

ιδιόγραφθσ διακικθσ ωσ κυρίασ (803 παρ. 3 ΚΠολΔ), και ςτισ δίκεσ των άρκρων 68 

επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246), δφνανται να εξετάηονται μάρτυρεσ ςτο ακροατιριο 

(χωρίσ προθγοφμενεσ δθλϊςεισ των πλθρεξουςίων). 

  

 

θ) Οι δίκεσ εκουςίασ δικαιοδοςίασ δευτζρου βακμοφ, οι δίκεσ δευτζρου βακμοφ 

που αφοροφν ειδικοφσ νόμουσ οι οποίεσ δικάηονται με τθ διαδικαςία τθσ εκουςίασ 

δικαιοδοςίασ και οι δίκεσ δευτζρου βακμοφ του ν. 3869/2010 και του άρκρου 1 του 

ν. 4745/2020 (υπερχρεωμζνα), οι οποίεσ γίνονται με αυτοπρόςωπθ παράςταςθ των 

πλθρεξουςίων δικθγόρων των διαδίκων και αποκλειςτικά με τθ δυνατότθτα 

προςκόμιςθσ ενόρκων βεβαιϊςεων (και χωρίσ προθγοφμενεσ δθλϊςεισ των 

πλθρεξουςίων). 

 

κ) οι δίκεσ αςφαλιςτικών μζτρων που ζχουν ωσ αντικείμενο εργατικζσ διαφορζσ, 

ανακοπζσ, αιτιςεισ αναςτολισ κατά τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ και διατροφζσ 

από το νόμο ςτισ οποίεσ δφναται να εξετάηονται μάρτυρεσ ςτο ακροατιριο (χωρίσ 

να απαιτοφνται προθγοφμενεσ δθλϊςεισ των πλθρεξουςίων).  

*θμ. Δεν εκδικάηονται οι υποθζςεισ προςθμειϊςεων και εξαλείψεων είτε με 

μάρτυρεσ είτε χωρίσ] 

 

θ) Η εκδίκαςθ αγωγϊν του άρκρου 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).  

 

θ) Οι αιτιςεισ χοριγθςθσ και ανάκλθςθσ προςωρινών διαταγών, οι οποίεσ 

ςυηθτοφνται δια υπομνθμάτων των πλθρεξουςίων δικθγόρων των διαδίκων και 

χωρίσ τθν εξζταςθ μαρτφρων. Οι προςωρινζσ διαταγζσ που ζχουν χορθγθκεί και 

ζχουν ιςχφ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ, παρατείνονται οίκοκεν με απόφαςθ του 



Προζδρου Τπθρεςίασ, ο οποίοσ ορίηει τθ διάρκεια τθσ παράταςθσ των προςωρινϊν 

διαταγϊν. 

 

κ) Όλεσ οι διαδικαςτικζσ πράξεισ και ενζργειεσ που ορίηονται ςτα άρκρα 68 επ. του 

ν. 4307/2014, θ διενζργεια δθμόςιων πλειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν και οι νόμιμεσ και 

δικαςτικζσ προκεςμίεσ για τθ διενζργεια αυτϊν.  

 

θμ. Δεν πραγματοποιοφνται οι δίκεσ ενϊπιον του Αρείου Πάγου. 

 

Προκεςμίεσ 

 

Δεν ιςχφει από τθν 6.4.2021 θ αναςτολι των νομίμων και δικαςτικϊν προκεςμιϊν 

για τθ διενζργεια διαδικαςτικϊν πράξεων και άλλων ενεργειϊν ενϊπιον των 

υπθρεςιϊν των πολιτικϊν δικαςτθρίων κακϊσ και θ παραγραφι των ςυναφϊν 

αξιϊςεων.  (Βλ. και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 83 ν. 4790/2021 εδϊ).  

Τπενκυμίηεται ότι ςτθν τακτικι διαδικαςία ζχει αρκεί θ αναςτολι των προκεςμιϊν 

των άρκρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ ιδθ δυνάμει τθσ ΚΤΑ υπ’ αρικ. 17698/19.3.2021 

(ΦΕΚ Β 1076/20.3.2021) (Βλ. και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 83 ν. 4790/2021 

εδϊ).  

 

 

Κατακζςεισ - Εκτζλεςθ 

 

Οι κατακζςεισ δικογράφων ενδίκων μζςων και βοθκθμάτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αιτιςεων για τθν ζκδοςθ διαταγϊν πλθρωμισ, 

πραγματοποιοφνται ενϊπιον των αρμοδίων υπθρεςιϊν των πολιτικϊν δικαςτθρίων, 

ςφμφωνα με τισ εκδοκθςόμενεσ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ του κάκε δικαςτικοφ 

ςχθματιςμοφ.  

 

Επίςθσ πραγματοποιείται κανονικά θ κατάκεςθ δικογράφων προτάςεων και 

προςκικθσ αντίκρουςθσ ςτισ υποκζςεισ νζασ τακτικισ διαδικαςίασ, κατά τθν 

https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/δημοσιεύθηκε-ο-ν-47902021-για-την-επαναλειτουργία-των-δικαστηρίων-και-η-κυα-για-την
https://www.dsa.gr/νέα/ανακοινώσεις/δημοσιεύθηκε-ο-ν-47902021-για-την-επαναλειτουργία-των-δικαστηρίων-και-η-κυα-για-την


υφιςτάμενθ ΚΤΑ *ωσ ίςχυει ιδθ δυνάμει τθσ ΚΤΑ υπ’ αρικ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 

1076) και τθσ ΚΤΑ 18877/26.3.2021 (Β’ 1194)].  

 

Διενεργοφνται οι, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, διαδικαςίεσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ 

και τθσ διενζργειασ πλειςτθριαςμϊν (υπό τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ των άρκρων 

83 και 86 του ν. 4790/2021). 

 

 

ΙΙΙ. Ποινικά δικαςτιρια 

 

Εξαιροφνται τθσ αναςτολισ και διεξάγονται:  

 

 α) Η εκδίκαςθ αυτόφωρων πλθμμελθμάτων, εφόςον αφορά κατθγοροφμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρθσ διαδικαςίασ. 

β) Η εκδίκαςθ κακουργθμάτων για τουσ προςωρινά κρατοφμενουσ 

κατθγορουμζνουσ, των οποίων ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ το ανϊτατο όριο 

προςωρινισ κράτθςθσ 

 

γ) Οι ποινικζσ δίκεσ που αφοροφν κακουργιματα, ο χρόνοσ παραγραφισ των 

οποίων ςυμπλθρϊνεται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν ζναρξθ τθσ 

αναςτολισ μζχρι και τισ 31.12.2021, κακϊσ και πλθμμελιματα, ο χρόνοσ 

παραγραφισ των οποίων ςυμπλθρϊνεται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 

ζναρξθ τθσ αναςτολισ μζχρι και τισ 31.8.2021. Σο δικαςτιριο αποφαςίηει, κατά 

περίπτωςθ, για τθν εκδίκαςθ ι τθ διακοπι αυτϊν. 

 

δ) Η εκδίκαςθ των αιτιςεων αναςτολισ εκτζλεςθσ κατά τα άρκρα 471 και 497 του 

Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 

κατά τα άρκρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακφρωςθσ τθσ απόφαςθσ κατά τα άρκρα 430 και 

431 ΚΠΔ, αναβολισ ι διακοπισ εκτζλεςθσ τθσ ποινισ κατά τα άρκρα 555 και 557 

ΚΠΔ, κακϊσ και των αιτιςεων που αφοροφν ςτον κακοριςμό ςυνολικισ ποινισ κατά 

το άρκρο 551 ΚΠΔ, ςτθν απότιςθ τθσ χρθματικισ ποινισ ςε δόςεισ εντόσ 

προκεςμίασ κατά τα άρκρα 80 του ιςχφοντοσ Ποινικοφ Κϊδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Αϋ 



95) και 82 του προϊςχφςαντοσ ΠΚ (π.δ. 283/1985, Αϋ 106) και ςτθ μετατροπι τθσ 

χρθματικισ ποινισ ι του προςτίμου ςε παροχι κοινωφελοφσ εργαςίασ κατά τθν 

παρ. 5 του άρκρου 82 του προϊςχφςαντοσ ΠΚ. 

 

Προκεςμίεσ 

 

Δεν ιςχφει από τθν 6.4.2021 θ αναςτολι των νομίμων και δικαςτικϊν προκεςμιϊν 

για τθ διενζργεια διαδικαςτικϊν πράξεων και άλλων ενεργειϊν ενϊπιον των 

υπθρεςιϊν των ποινικϊν δικαςτθρίων και των ειςαγγελιϊν .  (Βλ. και τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του άρκρου 83 ν. 4790/2021 εδϊ).  

 

IV. Υποκθκοφυλακεία – Κτθματολογικά γραφεία 

 

Επιτρζπονται οι ςυναλλαγζσ ςτα υποκθκοφυλακεία, ςτα κτθματολογικά γραφεία 

και υποκαταςτιματα του Φορζα «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» και ςτα Κτθματολογικά 

Γραφεία Θεςςαλονίκθσ και Ρόδου. Ειδικότερα, ο ζλεγχοσ των αρχείων γίνεται 

κατόπιν ραντεβοφ (τόςο ςτισ επείγουςεσ, όςο και ςτισ μθ επείγουςεσ 

περιπτώςεισ), ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται ςε 

απόφαςθ του Προϊςταμζνου του κακ’ φλθν αρμόδιου υποκθκοφυλακείου, 

κτθματολογικοφ γραφείου ι υποκαταςτιματοσ του Φορζα «Ελλθνικό 

Κτθματολόγιο» και των Κτθματολογικϊν Γραφείων Θεςςαλονίκθσ και Ρόδου που 

τοιχοκολλάται ςτθν είςοδο τθσ υπθρεςίασ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, 

εφόςον διακζτει.  

Με απόφαςθ του Προϊςταμζνου ορίηονται και όλεσ οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για 

τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ, ο μθχανιςμόσ ελζγχου, προκειμζνου να αποφευχκοφν 

φαινόμενα ςυνωςτιςμοφ εντόσ τθσ υπθρεςίασ, θ τθρθτζα διαδικαςία για τον 

αεριςμό των κοινοχριςτων χϊρων τθσ, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο μζτρο για 

τθν αςφαλι λειτουργία τθσ, που τθροφνται υπ’ ευκφνθ του Προϊςταμζνου, ενόψει 

τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19.  

 

 

Β. Περιοχζσ Αυξθμζνου κινδφνου  
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τισ περιοχζσ αυξθμζνου κινδφνου επζρχονται οι εξισ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τθν υπό 

ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΤΑ:  

 

1. Δεν ιςχφει από τθν 6.4.2021 θ αναςτολι των νομίμων και δικαςτικϊν 

προκεςμιϊν για τθ διενζργεια διαδικαςτικϊν πράξεων και άλλων ενεργειϊν 

ενϊπιον των υπθρεςιϊν των πολιτικϊν δικαςτθρίων, των ποινικϊν δικαςτθρίων και 

των ειςαγγελιϊν, κακϊσ επίςθσ και τθσ παραγραφισ των ςυναφϊν αξιϊςεων. (Βλ. 

και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 83 ν. 4790/2021 εδϊ).   

 

2. Πραγματοποιοφνται κανονικά οι δίκεσ α’ βακμοφ εργατικών διαφορών, 

διατροφών από το νόμο και ανακοπών κατά τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ 

και οι δίκεσ αςφαλιςτικών μζτρων, που ζχουν ωσ αντικείμενο εργατικζσ διαφορζσ, 

διατροφζσ από το νόμο ανακοπζσ, και αιτιςεισ αναςτολισ κατά τθσ εκτελεςτικισ 

διαδικαςίασ ςτισ οποίεσ δφναται να εξετάηονται μάρτυρεσ ςτο ακροατιριο (χωρίσ 

προθγοφμενεσ δθλϊςεισ των πλθρεξουςίων).  

 

Κατά τα λοιπά ς αυτζσ τισ περιοχζσ  επαναλαμβάνονται οι διατάξεισ τθσ υπό 

ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 (Β’ 1194) ΚΤΑ. 
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