
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Αριθμός  40/2020 

 

ΠΡΑΞΗ 

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς 

Συνεδρίαση της  22ας Ιουνίου  2020 

 

Ιωάννης Μαλλούχος, Πρόεδρος Πρωτοδικών - Πρόεδρος 

Νικόλαος Σταυρόπουλος, Πρωτοδίκης - Μέλος 

Χρυσούλα Γκοτόβου, Πρωτοδίκης - Μέλος 

Θεοφάνης Μπαλαφούτης,  Προϊστάμενος Δ/νσης Γραμματείας - Γραμματέας 

 

Στην σημερινή συνεδρίαση, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. δδ΄ του Ν.1756/1988 
«Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», με τις 
οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του Τριμελούς Συμβουλίου,  

2) Το άρθρο δεύτερο παρ. 1 εδ. τελ. της με αριθ. .πρωτ. Δ1α΄/ΓΠ.οικ. 33202/28-
5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β/1588/25-4-
2020), στο οποίο προβλέπεται ότι την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 άρχεται η πλήρης 
λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους όρους και τα αναγκαία 
υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρηθούν για την ασφαλή λειτουργία τους ενόψει 
της πανδημίας του κορωνοϊου COVID – 19, όπως καθορίζονται στο άρθρο τέταρτο 
της ίδιας ΚΥΑ και πρέπει να εξειδικευθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
διοικήσεως του οικείου δικαστηρίου, που θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του 
δικαστηρίου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, εφόσον διαθέτει. 

3) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 
Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

Αποφασίζει ότι:  
Δεδομένου ότι επιμελεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς, έχουν 

κατανεμηθεί χρονικά οι υποθέσεις κάθε συνεδριάσεως των Τριμελών και των 
Μονομελών Πλημμελειοδικείων, οι αστυνομικοί, που εκτελούν υπηρεσία στην 
είσοδο  του δικαστικού καταστήματος, με την συνδρομή δικαστικών υπαλλήλων, θα 
επιτρέπουν την είσοδο σε αυτό, μόνον, σε όσους πολίτες έχουν προσέλθει για κάποια 
από τις υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση εκείνο το χρονικό 
διάστημα. Οι δικηγόροι θα εισέρχονται ελεύθερα. Κατά την είσοδο πρέπει να γίνεται 
ισχυρή σύσταση σε όλους για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας 
προσώπου.  

 Στον δεύτερο όροφο, που βρίσκονται τα ποινικά ακροατήρια του 
Πρωτοδικείου, οι αστυνομικοί της φρουράς κάθε αίθουσας θα επιτρέπουν την είσοδο 
σε αυτήν, μόνον των διαδίκων και των μαρτύρων των υποθέσεων, που έχουν 
προσδιορισθεί για συζήτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, εντός εκείνου του 
χρονικού διαστήματος. Για την εξασφάλιση της αρχής της δημοσιότητας της δίκης θα 



επιτρέπεται η είσοδος και σε οποιονδήποτε άλλο υποβάλλει σχετικό αίτημα και 
εγκριθεί από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου, κατόπιν εισαγγελικής προτάσεως. 
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι καμία αίθουσα δεν υπερβαίνει σε επιφάνεια τα πενήντα (50) 
τετραγωνικά μέτρα, το ανώτατο όριο των εισερχομένων σε καθεμία εξ αυτών 
καθορίζεται στα είκοσι πέντε (25) άτομα, με την αστυνομική φρουρά να ελέγχει την 
τήρηση του 1,5 μέτρου αποστάσεως μεταξύ φυσικών προσώπων. Συσκευασίες με 
αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα υπάρχουν στην είσοδο του καταστήματος, στις 
εισόδους κάθε δικαστικής αίθουσας, που συνεδριάζει δικαστήριο, στα έδρανα των 
δικηγόρων και τις έδρες αυτών των αιθουσών, στην είσοδο των γραφείων της 
γραμματείας, που εξυπηρετούν κοινό, καθώς και στα wc.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.  

 
Ι.ΜΑΛΛΟΥΧΟΣ  Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ 
ΠΡ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ   ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 

     
 
                                         ΧΡ. ΓΚΟΤΟΒΟΥ  
    ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ 
 

 
 


