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Προς τον Υπουργό  ∆ικαιοσύνης 

Κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα 

Την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 

Κυρία Αγγελική  Αλειφεροπούλου 

Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 

Κύριο Βασίλειο Πλιώτα 

Την Προϊσταµένη του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών 

Κυρία Σοφία φούρλαρη 

Την Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης Ειρηνοδικείου Αθηνών 

Κυρία Αικατερίνη Ζοβάνου 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, 

Αξιότιµε Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 

Αξιότιµες Κυρίες Πρόεδροι, 

Μετά  την έκδοση της µε αριθµ. ∆1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

Β"1308/3.4.2021), µε την οποία ήρθη η αναστολή  των προθεσµιών, νοµίµων και 

δικαστικών, στα πολιτικά  δικαστήρια και την ισχύ  του ν. 4792/2021, µε τον οποίο 

επανεκκινούν οι προθεσµίες από  6.4.2021 και εντεύθεν, εκδόθηκαν από  δικαστικούς 

σχηµατισµούς της Χώρας, Πράξεις των ∆ιοικήσεών τους, σύµφωνα µε τις οποίες 

απαγορεύεται η κατάθεση δικογράφων µε φυσική  παρουσία των πληρεξουσίων 

δικηγόρων, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

κατάθεσής τους. 



Οι άνω Πράξεις οδηγούν σε ανασφάλεια δικαίου και απώλεια δικαιωµάτων 

των πολιτών. Τούτο µάλιστα επιτείνεται στις περιπτώσεις δικαιούχων νοµικής 

βοήθειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των οποίων, ορίζονται από  συγκεκριµένο 

κατάλογο. 

Η πρακτική  αυτή, µάλιστα, διαφέρει από  δικαστικό  σε δικαστικό  σχηµατισµό, 

ακόµη και της ίδιας πόλης και είναι προφανές ότι δεν µπορεί  να συνεχισθεί. 

Τη στιγµή  που η Πολιτεία - αντίθετα προς τα υπεσχηµένα - δεν έχει διαθέσει 

σε όλους τους δικηγόρους ψηφιακές υπογραφές, µε αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός 

συναδέλφων να αδυνατεί  ανυπαιτίως να προβεί  σε ηλεκτρονική  κατάθεση 

δικογράφων, η απαγόρευση της κατάθεσης δικογράφων µε αυτοπρόσωπη παρουσία 

στη γραµµατεία συνιστά  αντιδικονοµική  στέρηση του δικαιώµατος δικαστικής 

προστασίας των πολιτών και δηµιουργεί  ανυπέρβλητα προβλήµατα, ιδίως στις 

περιπτώσεις που υφίσταται κίνδυνος απώλειας προθεσµιών, παραγραφών κλπ. 

Υπενθυµίζουµε ότι, κατ' άρθρο 215 ΚΠολ∆, η ηλεκτρονική  κατάθεση 

παραµένει απλώς δυνητική  ενώ  αντιθέτως η κατάθεση µε φυσική  παρουσία είναι 

αναφαίρετο δικονοµικό  δικαίωµα. ∆εν δύναται να καταργούνται διατάξεις του 

ΚΠολ∆ µε αποφάσεις οργανωτικού/διοικητικού  χαρακτήρα των ∆ιοικήσεων των 

∆ικαστηρίων. Η άνω πρακτική  οδηγεί  σε φαλκίδευση των δικαιωµάτων των πολιτών 

και µάλιστα τη στιγµή  που υπάρχει αντικειµενική  αδυναµία και έλλειψη 

οποιασδήποτε υπαιτιότητας εκ µέρους των πληρεξουσίων δικηγόρων. 

Κατόπιν αυτών, σας καλούµε όπως προβείτε άµεσα σε κάθε αναγκαία 

ενέργεια, κατά  λόγο αρµοδιότητος, προς αποκατάσταση τ__ '~τητος και της 

δικονοµικής τάξης. 
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