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Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αφού έλαβε υπόψη: Α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ' του 

Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικιίJν 

λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του δικαστή που 

διευθύνει το Δικαστήριο. Β) Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6, 7, 9, 44 v. 4640/2019, 

237, 238 ΚΠολΔ, 74 παρ.1 και 14 ν. 4690/2020, και διαπίστωσε νομοθετικό 

κενό στην περίπτωση των αποτελεσμάτων της διαμεσολάβησης στις δικονομικές 

προθεσμίες και σε σχέση με το άρθρο 237§4 ΚΠολΔ, αφού δεν προβλέπεται 

συντονισμός της αρχικής συνεδρίας του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 4640/2019 με τη 

ρύθμιση του άρθρου 237 παρ. 4 ΚΠολΔ, με την οποία επιβάλλεται η διαβίβαση της 

δικογραφίας εντός 15 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου, ώστε να ορισθεί 

σύνθεση ή δικαστής για την εκδίκαση της υπόθεσης. 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ: 

Α) Για τις αγωγές της Τακτικής διαδικασίας που εμπίπτουν στην 

υποχρεωτική διαδικασία διαμεσολάβησης ( Μονομελές Πρωτοδικείο, με αντικείμενο 

της αγωγής που υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και Πολυμελές Πρωτοδικείο), 

έχουν κατατεθεί από 1.7.2020 και έπειτα, για τις οποίες ακόμη εκκρεμεί το κλείσιμο 

του φακέλου και ο ορισμός δικασίμου και χρεώσεως της υποθέσεως σε εισηγητή, 

θα προηγηθεί κατ' εξαίρεση ειδοποίηση του ενάγοντος ή του εκάστοτε 

επισπεύδοντας τη συζήτηση με επιμέλεια της Γραμματείας, στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες θα διαπιστωθεί η έλλειψη κατάθεσης πρακτικού υποχρεωτικής αρχικής 

συνεδρίας διαμεσολάβησης (6 παρ. 1 ν. 4640/2019). Παρακαλούνται δε, οι νομικοί 

παραστάτες να επικοινωνήσουν και 01 ίδιοι με τη Γραμματεία καθώς και να την 

ενημερώσουν σε περίπτωση που κρίνουν ότι η υπόθεσή τους υπάγεται σε 

υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ). 

Β) Μετά την έκδοση της παρούσας και με δεδομένη την αρχή της διάθεσης 

και συζήτησης με πρωτοβουλία του διαδίκου, κατ' άρθρο 106 ΚΠολΔ, για το κλείσιμο 

του φακέλου της υπόθεσης και προς εφαρμογr1 της §4 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, ο 

επισττεύδωv τη συζήτηση οφείλει να ενημερώνει εγγράφως σχεηκά 




