
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

                                            

                                         Αριθμός Πράξης 397/2020

  Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης, Χρήστος Δημητριάδης, Πρόεδρος Εφετών,

                                     Αφού λάβαμε υπόψη  

 Τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.71342  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4899/6-11-

2020)  «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», με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής:  

«...5 α) Αναστέλλονται προσωρινά:

αα) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,

αβ)  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,

αγ) οι,  κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και

της διενέργειας πλειστηριασμών.

Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):

βα) 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 στην διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων (...).

ββ)  Οι  δίκες  της  τακτικής  διαδικασίας  που  εκδικάζονται  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις  του  ν.  4335/2015:  Νέα  Τακτική  Διαδικασία  Πολυμελούς  και

Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Βγ) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς

εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει  χώρας την προτεραία
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της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων,

η  οποία  κοινοποιείται  στις  γραμματείες  των  δικαστηρίων  με  την  χρήση

ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας,  ότι  η  συγκεκριμένη  υπόθεση  θα  εκδικασθεί

χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

Βδ)  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  737,  738

ΚπολΔ (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού

κατ’  άρθρο 738Α ΚπολΔ,  τις  ανακλήσεις  αυτών,  καθώς και  τις  σχετικές  με

αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚπολΔ.

Βε) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας,  που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε

δικαστική  συμπαράσταση  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  801  επ.

ΚπολΔ.

Βστ)  η  χορήγηση και  ανάκληση προσωρινών διαταγών,  οι  οποίες  γίνονται

χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. 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.

Βζ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο

που κρατείται (...).

βη) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των ΜΟΔ και ΜΟΕ ,

εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που

εμπίπτουν στις περ.βθ και βι , ......

βι) η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και

των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Βθ)  η  εκδίκαση  κακουργημάτων  για  τους  προσωρινά  κρατούμενους

κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο

όριο προσωρινής κράτησης.

Βι) 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
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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 την διακοπή αυτών.

Βια) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και

497  ΚΠΔ,  ακύρωσης  της  διαδικασίας  κατά  τα  άρθρα  341  και  435  ΚΠΔ,

ακύρωσης  της  απόφασης  κατά  τα  άρθρα  430  και  431  ΚΠΔ,  αναβολής  ή

διακοπής εκτέλεσης ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ καθώς και των

αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατ’  άρθρο 551

ΚΠΔ, στην απότιση χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατ’ άρθρο

80  ισχύοντος  ΠΚ  και  82  προϊσχύσαντος  ΠΚ  και  στην  μετατροπή  της

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατ’

άρθρο 82 παρ. 5 προϊσχύσαντος ΠΚ.

Βιβ) η δημοσίευση των αποφάσεων.

(...)  Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται  στην εύρυθμη διεξαγωγή των

εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας καθώς

και εκείνα που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης

εκάστης  αυτών  έχουν  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  και  χρήζουν  άμεσης

αντιμετώπισης ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών».

 

                                       ΟΡΙΖΟΥΜΕ 

 

 1] Η  Γραμματεία  του  Πολιτικού  Τμήματος  του  Εφετείου  Θράκης  θα

λειτουργεί  κανονικά  για  την  κατάθεση  προτάσεων  και  προσθηκών  για  τις

πολιτικές υποθέσεις που θα εκδικασθούν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

Προς αποφυγή συνωστισμού για την κατάθεση προτάσεων και προσθηκών για

την πολιτική  δικάσιμο  της  20-11-2020 θα εκδοθεί  από τη Γραμματεία  του

Πολιτικού Τμήματος πρόγραμμα προσέλευσης των δικηγόρων ανά Δικηγορικό

Σύλλογο.

2] Η  κατάθεση  δικογράφων,  ενδίκων  μέσων,  αιτήσεων  προς  έκδοση

πιστοποιητικών, απογράφων, αντιγράφων αποφάσεων, καθώς και η παραλαβή

σχετικών θα γίνεται στη Γραμματεία από ώρα 10:00΄ έως 14:00΄, μετά από

τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία στα κάτωθι τηλέφωνα:
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2531060401 και 2531060414

Ειδικότερα  οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  θα  αφήνουν  το  υπό  κατάθεση

δικόγραφο/αίτηση  και  θα  παραλαμβάνουν  το  επικυρωμένο

αντίγραφο/πιστοποιητικό  εφόσον  είναι  εφικτό,  την  ίδια  ημέρα  ειδάλλως

κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

3] Κατά την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, όταν υπήρξε  ερημοδικία

διαδίκου στον πρώτο βαθμό ή αν πρόκειται για δίκη προσωρινού ή οριστικού

καθορισμού τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης, προκειμένου να εκφωνηθεί και να

συζητηθεί  η  υπόθεση,  απαιτείται την  προτεραία  της  δικασίμου  υποβολή

έγγραφης  δήλωσης  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  των  διαδίκων,  η  οποία

κοινοποιείται στη Γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Θράκης,

με  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας

(email:politikoefeteiothrakis@gmail.com),  ότι  η  συγκεκριμένη  υπόθεση  θα

εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

4] Κατά την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, μετά από κατ’  αντιμωλία

συζήτηση στον πρώτο βαθμό, δεδομένου ότι, κατ’ άρθρο 529 παρ. 1 εδ. Β΄

ΚπολΔ,  η εξέταση νέων μαρτύρων επιτρέπεται,  για ζητήματα για τα οποία

εξετάσθηκαν μάρτυρες στην πρωτόδικη δίκη, αν αυτό επιβάλλεται κατά την

κρίση  του  δικαστηρίου,  και  πάλι  απαιτείται  την  προτεραία  της  δικασίμου

υποβολή έγγραφης δήλωσης των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η

οποία  κοινοποιείται  στη Γραμματεία  του Πολιτικού  Τμήματος  του Εφετείου

Θράκης,  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας

(email:politikoefeteiothrakis@gmail.com),  ότι  η  συγκεκριμένη  υπόθεση  θα

εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

5] Κατά την εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, μετά από κατ’  αντιμωλία

συζήτηση στον  πρώτο βαθμό,  συνιστάται,  προς  διαφύλαξη της  δημόσιας

υγείας, η παράσταση των διαδίκων με δήλωση, κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚπολΔ,

των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

6] Για τις ποινικές δίκες, ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην ΚΥΑ, ενώ

επισημαίνεται ότι,  με μέριμνα της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, θα υπάρχει

ενημέρωση για  τις  κατ’  εξαίρεση της  αναστολής  εκδικαζόμενες  σε  καθεμία

δικάσιμο ποινικές υποθέσεις.
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7] Η Γραμματεία του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Θράκης θα λειτουργεί

κανονικά,  υπό  τους  περιορισμούς  της  αποφυγής  συγχρωτισμού,  ήτοι: η

κατάθεση ενδίκων μέσων και αιτήσεων προς έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.  θα

γίνεται στη Γραμματεία από ώρα 10:00΄ έως 14:00΄, μετά από τηλεφωνική

επικοινωνία με τη Γραμματεία στα κάτωθι τηλέφωνα:

2531060402 και 2531060520 ΜΟΕ, ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

2531060425, 2531060413 & 2531060416 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

2531060445,  2531060411  &  2531060412  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

2531060419 & 2531060407 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ

Η παραλαβή των πιστοποιητικών και  των αντιγράφων των αποφάσεων θα

γίνεται,  εφόσον είναι εφικτό, την ίδια ημέρα, ειδάλλως κατά την ημέρα που

θα ορισθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα. 

8] Η είσοδος των Δικηγόρων στη Γραμματεία του Εφετείου Θράκης και στα

ακροατήρια εκδίκασης πολιτικών και ποινικών υποθέσεων είναι ελεύθερη, υπό

τον  περιορισμό  μόνο  των  λαμβανομένων  μέτρων  προς  αποφυγή

συνωστισμού.

9] Η  είσοδος  των  πολιτών στα  ακροατήρια  εκδίκασης  των  ποινικών

υποθέσεων  θα είναι επιτρεπτή αυστηρά και μόνο με την επίδειξη κλητήριου

θεσπίσματος  /  κλήσης  της  Εισαγγελίας  Εφετών  Θράκης  ή  βεβαίωσης

πληρεξουσίου  Δικηγόρου  ότι  ο  κάτοχος  του  εγγράφου  τυγχάνει

κατηγορούμενος ή μάρτυρας σε δίκη που έχει εγγραφεί στο έκθεμα ποινικού

δικαστηρίου.

10] Στους χώρους των ακροατηρίων του Εφετείου Θράκης επιτρέπονται κατ’

ανώτατο όριο μέχρι δέκα πέντε (15) άτομα εντός της αίθουσας. Υπέρβαση του

ως άνω αριθμού επιτρέπεται μόνον εάν, κατά την κρίση του Προεδρεύοντος

του  Δικαστηρίου,  η  παρουσία  επιπλέον  ατόμων  είναι  απολύτως  αναγκαία,

αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται

για τα πλημμελήματα μέχρι 31-12-2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31-12-

2022  ή  συμπληρώνεται  το  ανώτατο  όριο  προσωρινής  κράτησης

κατηγορουμένων. 
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11] Ο Προεδρεύων της συνθέσεως του Δικαστηρίου, κατά την εκδίκαση των

υποθέσεων, επιβάλλεται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα διαφύλαξης της

δημόσιας υγείας και να επιτηρεί την πιστή τήρησή τους. 

12] Οι Δικαστές του Εφετείου Θράκης, οι υπάλληλοι της Γραμματείας και όλοι

οι εισερχόμενοι στους χώρους της Γραμματείας του Εφετείου Θράκης και στα

ακροατήρια εκδίκασης πολιτικών και ποινικών υποθέσεων υποχρεούνται: α) να

φορούν την ενδεδειγμένη από τον ΕΟΔΥ μάσκα προστασίας προσώπου, β) να

τηρούν  απόσταση  1,5  μέτρου  και  γ)  να  μη  δημιουργούν  συνθήκες

συγχρωτισμού.

Η  παρούσα  1)  να  αναρτηθεί  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  2)  να

κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο α) στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία

Εφετών Θράκης,  β)  στους  υπηρετούντες  στο  Εφετείο  Θράκης  Δικαστικούς

Λειτουργούς  και  Υπαλλήλους  και  γ)  στους  Δικηγορικούς  Συλλόγους  της

περιφέρειας του Εφετείου Θράκης. 

Κομοτηνή, 11 Νοεμβρίου 2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο Θράκης

Χρήστος Δημητριάδης

Πρόεδρος Εφετών
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