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σης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την 
υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση 
υπομνήματος.

2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/ 
1989 (Α’ 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 
και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) μπορούν 
να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, 
και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ει-
κοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες 
δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρ-
μόδιου δικαστικού σχηματισμού το αργότερο έως τις 
14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την 
κατάθεση έντυπης δήλωσης στη γραμματεία και έχουν 
την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις 
περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, 
στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση 
του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του 
ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης 
κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης γνωστο-
ποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία 
Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικο-
γραφία τις δηλώσεις αυτές.

Άρθρο 83

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των 

πολιτικών δικαστηρίων και της διαδικασίας

της αναγκαστικής εκτέλεσης

1. α) Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την 
ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσω-
ρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και 
των εισαγγελιών της χώρας, δυνάμει της κοινής υπουργι-
κής απόφασης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δεν υπολογίζεται 
στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 
διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων 
ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογρά-
φων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυ-
λακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων 
προσώπων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής 
των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος του πρώτου εδαφίου, οι προθεσμίες αυ-
τές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για 
να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον 
νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που ανεστάλησαν κατά 
τα προηγούμενα εδάφια, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν 
παρέλθουν επιπλέον δέκα (10) ημέρες από την προβλε-
πόμενη λήξη τους.

β) Τα χρονικά διαστήματα ολικής αναστολής λειτουρ-
γίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των 
κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη 
λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID - 19 και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 

16.10.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής 
του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας 
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν 
υπολογίζονται στις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 
και 238 ΚΠολΔ, καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται 
στις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως τροποποι-
ήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51).

γ) Τα χρονικά διαστήματα τυχόν ολικής αναστολής λει-
τουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει 
των αντίστοιχων κοινών υπουργικών αποφάσεων που 
εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID - 19 και αφορούν το χρονικό 
διάστημα από την 1η.12.2020 έως και την ημερομηνία 
λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστο-
λής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελι-
ών της Χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες που 
προβλέπονται στα άρθρα 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ 
του ν. 3869/2010 (Α’ 130).

δ) Το χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως την 
ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσω-
ρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και 
των εισαγγελιών της Χώρας, υπολογίζεται στις προθεσμί-
ες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, 
όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 4765/2021 
(Α’ 6), όπου υπήρξαν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα 
αναστολής προθεσμιών και ολικής αναστολής λειτουρ-
γίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών συνεπεία 
των αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυ-
νο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι 
προθεσμίες αυτές δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλ-
θουν επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι προθεσμίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, οι 
οποίες έληγαν στις 31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021, 
δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον πέντε 
(5) ημέρες.

ε) Το χρονικό διάστημα από τις 18.1.2021 έως την 
ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και 
εισαγγελιών της χώρας υπολογίζεται στις νόμιμες και 
δικαστικές προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 68 
επ. του ν. 4307/2014 (Α’ 246), κατά το οποίο επιτρέπονται 
και οι οριζόμενες στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 
διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, με την εξαίρεση 
τυχόν ενδιάμεσων χρονικών διαστημάτων κατά τόπους 
ολικής αναστολής, συνεπεία σχετικών εκδοθεισών κανο-
νιστικών πράξεων. Το ίδιο ισχύει και για τις οριζόμενες 
στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) διαδικαστικές 
πράξεις και ενέργειες, για το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο αυτές επιτρέπονταν συνεπεία σχετικών εκδοθει-
σών κανονιστικών πράξεων. Από τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου εξαιρείται η προθεσμία της παρ. 3 του 
άρθρου 69 του ν. 4307/2014 για την οποία ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4783/2021 (Α’ 38).

2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιου-
δήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε δια-
δικασίας ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λει-
τουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του 
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κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη 
του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του 
δικαστηρίου, νέα ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακρο-
ατήριο στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγρα-
φή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο 
μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτο-
βουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι 
επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται 
από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 
του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό 
Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα. 
Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνω-
στοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού 
μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπη-
ρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια 
και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ 
στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο 
Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόε-
δρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατα-
νέμει χρονικά, εντός της αυτής ημέρας, τις εγγεγραμμέ-
νες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός 
αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται 
ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμε-
νη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή 
στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλ-
λογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με 
ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων 
solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν 
ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές 
παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς 
καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χω-
ρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή 
μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξού-
σιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση 
της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την 
ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί δια-
τυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή 
τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ 
απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία 
υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αρ-
γότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της 
δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

4. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν 
επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέ-
σεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμμα-
τεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 
προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προ-
κειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην 
αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

5. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες 
βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της 
έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής 
του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 
424 ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμε-
να εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί 
ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 
Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικη-
γόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλ-
λει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο 
ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με 
την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά 
βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος 
χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την 
ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγρα-
φα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω 
της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία 
των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον 
δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται στους οικεί-
ους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις 
των διοικητικών τους συμβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφο-
ρές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότε-
ρων διατάξεων.

6. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής δι-
αδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και 
στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφο-
ρούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκ-
δοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από 
τη δικάσιμο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι 
προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει 
στο χρονικό διάστημα της αναστολής της λειτουργίας 
των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, οι δε διάδικοι 
δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις 
με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά 
έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί 
σε δικάσιμο μετά την ημερομηνία λήξης της επιβολής 
του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας 
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, ανα-
βάλλονται αυτεπαγγέλτως και με πράξη του προέδρου 
του τριμελούς συμβουλίου ή του προέδρου τμήματος 
ορίζεται οίκοθεν ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακρο-
ατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγ-
γραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί 
να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία 
του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των δια-
δίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι 
επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται 
από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 
του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό 
Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, 
εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτο-
βουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται 
η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού 
μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπη-
ρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια 
και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

7. Αν οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και 
της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσ-
δήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων 
έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος της 
αναστολής και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής 
τους, όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την 
τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλο-
νται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των 
διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 
241 ΚΠολΔ.

8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 
ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις 
αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή 
της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και δια-
δικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα 
λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής 
αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής 
της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παρατα-
θείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.

9. Όταν το χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη της ανα-
στολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της 
χώρας, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την 
ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρό-
σθετων λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση αναβάλλε-
ται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς και 
χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρε-
μείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα ως 
άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα 
δικάσιμο είναι παραδεκτή. Στις ως άνω περιπτώσεις η 
μη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από 
τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια 
την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

10. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πά-
γου, όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προ-
θεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 
του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγ-
γράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος 
της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστη-
ρίων της χώρας, όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει 
προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης 
των ως άνω προθεσμιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοι-
χο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της 
συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το 
δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς 
και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο 
διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του 
χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης 
κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

11. Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία 
του οφειλέτη, (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε 
φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η 
ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των 
δικαστηρίων της χώρας έως τις 13.5.2021. ματαιώνο-

νται. Για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί 
από τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, με πρωτοβουλία 
του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του 
παρόντος και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή 
πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, 
την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 954 και την παρ. 2 του 
άρθρου 993 ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά 
την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών της 
περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 954, του άρθρου 973, της 
παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, της παρ. 2 του άρθρου 
1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/
13.8.1923 (Α’ 224), εκτός αν πριν από την έναρξη της 
αναστολής των προθεσμιών, ήτοι την 7η.11.2020, κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 1, είχαν παρέλθει άπρακτες οι 
προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
934 ΚΠολΔ ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, 
οπότε η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται τηρουμέ-
νης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόμη και 
πριν την 16η.7.2021. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει 
νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, 
τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του 
οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού 
επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέ-
λεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον 
πλειστηριασμό, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί 
να διενεργηθεί πριν την 16η.7.2021 για την περίπτωση 
αυτή. Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώ-
δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), 
ισχύουν οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις, ο δε πλειστη-
ριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά την 
13η.5.2021. Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί 
να διεξαχθούν μετά την 13η.5.2021, ματαιώνονται, αν 
ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την 
τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορι-
σμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί 
της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα 
ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται 
τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.

12. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού 
κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποια-
δήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω 
και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος από τις 
7.11.2020 έως και τις 13.5.2021, ο πλειστηριασμός μα-
ταιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη 
και πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών 
που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

13. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται, σύμφωνα 
με το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την 
παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα 
διεξαγωγής έως την 13η.5.2021, ματαιώνονται και ορί-
ζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 
16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέ-
πονται στη διάταξη αυτή.

14. Για το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και 
την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προ-
σωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων 
της χώρας δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.
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15. Από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικα-
στηρίων και εισαγγελιών της Χώρας επιτρέπονται όλες 
ανεξαιρέτως οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που 
ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 και στο 
άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και υπολογίζονται οι νόμι-
μες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.

16. Οι παρ. 1, 6, 7 και 9 έως 13 ισχύουν από την ημε-
ρομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας 
έως τις 30.6.2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις 
παρ. 11, 12 και 13.

17. Οι παρ. 2 έως 5 και 8 ισχύουν από 1.4.2021 έως 
30.6.2021.

Άρθρο 84

Διατάξεις για την επαναλειτουργία

των ποινικών δικαστηρίων

1. Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προ-
βλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ν. 4620/2019, Α’ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόμους 
ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βο-
ηθημάτων, που βρίσκονται σε αναστολή συνεχίζουν να 
τρέχουν από την επομένη της ημερομηνίας άρσης της 
αναστολής τους και για όσο χρονικό διάστημα υπολεί-
πεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη στον νόμο 
διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση 
κατά δέκα (10) επιπλέον ημέρες.

2. Οι αιτήσεις 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 εκτέ-
λεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς 
και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολι-
κής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της 
χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά 
τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (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, δύνανται, μαζί με τα 
συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλο-
νται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορι-
σθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος του, με κάθε πρόσφορο μέσο και επισυνά-
πτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης 
του αρμόδιου γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αι-
τήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την 
παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, 
ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. 
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορί-
σει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε 
πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.

3. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πλη-
ρεξούσιων δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου ει-
σαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, 
την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 
309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος ή πληρεξούσι-
ος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να 
λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρμόδιος 

γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική 
πρόταση με τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτήν, η 
ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη 
δικογραφία. Η υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 
308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

4. Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.

Άρθρο 85

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υπο-

χρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και ει-

σφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαι-
οσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το χρονικό 
διάστημα από 1.4.2021 έως 31.5.2021, δύναται να τρο-
ποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαι-
ώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων 
δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η 
υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών 
που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Άρθρο 86

Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων

και πλειστηριασμών για τους οικονομικά 

πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19

1. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο 
δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλή-
ρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το 
οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται 
στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες κατά 
τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δημοσί-
ευση του παρόντος και έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: 
(α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστι-
κής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου 
με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά 
το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005 ΚΠολΔ, 
επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώ-
πων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, 
αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων 
και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις 
αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ως άνω αναστολή δεν εμπο-
δίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής 
πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 
924 ΚΠολΔ), καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

2. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα 
ίδια είτε ο/η σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγ-
μένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοιού COVID-19.§

3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους 

παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετι-
κές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός 
μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων 
έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 


