
Άρθρο 56 ΝΟΜΟΣ 4871/2021
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

 Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 του Κώδικα Πολιτικής 1.
∆ικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και 
στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος του 
τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της αυτής 
ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός 
αυτός, με πρωτοβουλία του γραμματέα, γνωστοποιείται ακολούθως, και 
πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους 
διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού 
μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με 
διάδικο το Ελληνικό ∆ημόσιο, και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
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. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς 
παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση 
της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, 
εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα με κοινή ανέκκλητη 
δήλωσή τους ή σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις τους, 
οι οποίες υποβάλλονται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα 
της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

 Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν 2.
κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη 
γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 
αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης 
ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του 
πινακίου ή του εκθέματος.

 Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για 3.
διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, 
του Κτηματολογίου και των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων, κατά τα 
λοιπά, των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.

Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 63 ΝΟΜΟΣ 4919/2022 με ισχύ την 07/04/2022

 Το παρόν ισχύει από την 1η Απριλίου 2022 έως την 31η ∆εκεμβρίου 2022.4.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 45 ΝΟΜΟΣ 4947/2022 με ισχύ την 23/06/2022


