
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ   233/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

Αφού έλαβε υπόψη: την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:41332/2021Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα απότη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 2879/2-7-

2021, τ.Β): 

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από τηΔευτέρα 05 

Ιουλίου2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου2021 και ώρα 6:00. 

α) Αναστέλλονται προσωρινάοι δίκες ενώπιον των πολιτικών και 

ποινικών δικαστηρίων 

 

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

βα) Οι πολιτικές δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου. 

 

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν 4335/2015 (Α' 87).  

 

βγ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, οι οποίες έχουν 

εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ’ αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική 

διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες του 
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προηγούμενου εδαφίου γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 

524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 

 

βδ) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.2912/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4055/2012.  

 

βε) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην 

αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ. 

 

βστ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων. 

 

βζ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου 

βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία 

της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν.3869/2010 και 

του άρθρου 1 του ν.4745/2020 (Α’ 214). 

 

Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. βγ) έως και βζ), 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 83 του ν.4790/2021 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Πρωτοδικείου Ροδόπης, το αργότερο μέχρι τη 

δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας: [στο 

περιεχόμενο των οποίων πρέπει να διαλαμβάνεται η δικάσιμος, ο Γενικός 

Αριθμός Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) και ο Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (Ε.Α.Κ.) του 

δικογράφου, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα 

των διαδίκων]. 

 

 

βη) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου 

βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία 

της εκουσίας δικαιοδοσίας και ο δίκες δευτέρου βαθμού του ν.3869/2010 και 

του άρθρου 1 του ν.4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη 

παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Η διατήρηση ή μη 

της ισχύος των προσωρινών διαταγών που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ 
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έως τη συζήτηση υπόθεσης εκουσίας δικαιοδοσίας, επαφίεται στην κρίση του 

δικάζοντος τις εν λόγω υποθέσεις δικαστή. 

 

βθ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν.1264/1982 (Α' 79). 

 

βι) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι 

οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. 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. 

 

βια) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν.3429/2005 (Α' 

314) που αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό 

ειδική εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφής με 

αυτές πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις 

μεταβίβασης, που υπογράφηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 14Α του 

ν.3429/2005 πριν τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και κάθε συναφή με 

αυτές πράξη. 

 

βιβ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα 

άρθρα 68 επ. του ν.4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών 

διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 

αυτών. 

 

βιγ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά 

κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης 

διαδικασίας. 

 

βιδ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών 

Ορκωτών Δικαστηρίων. 

 

βιε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους. 
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βιστ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος 

από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2026, καθώς και 

πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του 

χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 

31.12.2026. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη 

διακοπή αυτών.  

 

βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι 

αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση. 

 

βιη) 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.  

 

βιθ) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή 

αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα 

περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, 

ν.4619/2019).  

 

βκ) Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάλε άλλο ζήτημα που 

αφορά τις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και 

ποινικής 7 διαταγής, που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 

416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
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βκα) Οι ποινικές δίκες που αφορούν την εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά 

αποφάσεων, με κατηγορούμενους, οι οποίοι ποινή στερητικής της ελευθερίας 

σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων. 

 

βκβ) Η δημοσίευση αποφάσεων.  

 

γ) Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος 

της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά 

περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων 

υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. 

 

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. 

 

Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, 

που αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών 

γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών 

μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και 

συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου 

γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της 

έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα αναρτάται και 

σε αυτήν. 

 

Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδριάσεων των Ολομελειών των 

Δικαστηρίων για ζητήματα της παρ.7 του άρθρου 14 του ν.1756/1988 (Α΄ 35). 

 

Σε όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, στα πολιτικά και ποινικά 

δικαστήρια και τις εισαγγελίες εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο 
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άρθρο 5 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020. 

 

Αντίγραφα αποφάσεων, πινακίων, κατατεθειμένων δικογράφων, 

προτάσεων-προσθήκης-αντίκρουσης και σημειωμάτων, καθώς και τα 

κατατεθειμένα σχετικά έγγραφα χορηγούνται καθημερινά από ώρα 10:00 έως 

15:00.  

Επιτρέπεται η κατάθεση κάθε είδους δικογράφου στη γραμματεία του 

Πρωτοδικείου Ροδόπης, καθημερινά κατά τις ώρες 10:00 έως 15:00.  

Επιτρέπεται η όρκιση πραγματογνωμόνων. 

Οι αιτήσεις των συνδίκων πτώχευσης προς τον Εισηγητή πτωχεύσεων θα 

αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (politikoprotrodop@gmail.com) 

του πολιτικού τμήματος του Πρωτοδικείου.  

Στην Ανάκριση θα υπάρχει υπηρεσία για όλες τις ανακριτικές πράξεις. 

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. 

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών, πλην των προσημειώσεων, θα γίνεται στην 

αίθουσα που θα προσδιορίζεται στην πράξη κατάθεσης. 

Το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών θα παραλαμβάνει αιτήσεις 

(politikoprotrodop@gmail.com) και θα παραδίδει πιστοποιητικά. 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.  
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Ορίζεται ως μοναδική ελεύθερη είσοδος στο Δικαστικό Μέγαρο Ροδόπης η 

κεντρική είσοδος του κτιρίου. 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. 

Ορίζεται ότι κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής 

οποιουδήποτε εισέρχεται στο Δικαστικό Μέγαρο Ροδόπης είναι υποχρεωτική 

η χρήση μάσκας και η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου. 

Ορίζεται ότι εντός των δικαστικών αιθουσών είναι υποχρεωτική η χρήση 

μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, 

διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους. 

Εντός των τεσσάρων αιθουσών του Πρωτοδικείου Ροδόπης καθορίζεται 

ως ανώτατο όριο ο αριθμός των δεκαπέντε (15) εισερχομένων ατόμων μη 

συμπεριλαμβανομένων των μελών της σύνθεσης. 

Έξω από τις ανωτέρω αίθουσες (ΜΟΔ και Τριμελούς) και εντός του 

περίκλειστου χώρου καθορίζεται ως ανώτατο όριο ο αριθμός των είκοσι (20) 

εισερχομένων ατόμων. 

Η εξυπηρέτηση των συνηγόρων και του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά 

κατά τις ώρες 10:00 έως 15:00. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 

Πολιτικό Τμήμα:  τηλ:25310-60484, 482, 491 

&email:politikoprotrodop@gmail.com , 

Ποινικό τμήμα:  τηλ: 25310-60505, 504, 487, 486 &email: 

poinikoprotrodop@gmail.com 

Γραφείο Ανάκρισης: τηλ: 25310-60496 &email: anakrisikom@gmail.com 

Διεύθυνση Γραμματείας: τηλ 25310-60477 &email: 

protodrodop@gmail.com 
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Με την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η προγενέστερη με 

αριθμό 230/2021 πράξη. 

 

Κομοτηνή, 05/07/2021 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ροδόπης 

 

 

Κοσμία Γιαννούση 

 

 

Κοινοποίηση: Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 

Τοιχοκόλληση: Στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Ροδόπης 


