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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340
Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για
το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και
31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει
προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και
τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου
της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 11 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
5. Το ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
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8. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136).
9. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο
σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020
έως και 27.4.2020» (Β’ 1301).
12. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως
και 15.5.2020» (Β’ 1588).
13. Την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά
με τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για
την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, καθώς και των Υποθηκοφυλακείων και
των Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της χώρας.
14. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την
εκ νέου και εν μέρει προσωρινή αναστολή λειτουργίας
των Δικαστηρίων, Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και την
ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων κατά την
επαναλειτουργία των γραμματειών των Δικαστηρίων
και των Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, προκειμένου να προστατευθεί
η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
15. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
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16. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.29953/13.5.2020 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή,
31 Μαΐου, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του
άρθρου 99 του Συντάγματος και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
Άρθρο δεύτερο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31
Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’
εξαίρεση της παρ. 1:
α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989
(Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης
χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη
συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών
διαταγμάτων.
ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
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στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατ’
εξαίρεση της παρ. 1:
α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες
έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο
ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου
33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις
για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους
κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999, Α’ 97), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
ε) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α’ 212).
στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από
25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
ζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
η) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τρίτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα
από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή,
31 Μαΐου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19:
α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) Διενεργούνται από τους οικείους δικαστικούς σχηματισμούς συνεδριάσεις χωρίς την εμφάνιση διαδίκων
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στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις, για τις
οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή
ή ξεχωριστή από τον καθένα τους δήλωση, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) που
εφαρμόζεται αναλογικά δυνάμει του άρθρου 123 του
π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304) όπως ισχύει, συντρεχουσών και
των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε
επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
β) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου.
γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
δ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
ε) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Άρθρο τέταρτο
1. Aπό το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 τη συνέχιση της
αναστολής:
α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών
αξιώσεων,
γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση
κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση,
σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985,
Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού
κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς
και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702
ΚΠολΔ.
β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών,
οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. 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.
γ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
δ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
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τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις
κατωτέρω περιπτώσεις ε' και στ', καθώς και η κλήρωση
των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα
δικαστήρια της χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση.
ε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης.
στ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει,
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
ζ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
3. 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.
4. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα
ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους 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.
5. 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 κατά την περ. στ' της παρ.
2 και την παρ. 3 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.
6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας.
Άρθρο πέμπτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και τη
Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ’ εξαίρεση,
τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής. Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονται στο στάδιο της
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πρακτικής άσκησης μπορούν να παρακολουθούν όσες
δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα
κατά τη διάρκεια της σταδιακής έναρξης επαναλειτουργίας των δικαστηρίων.
2. Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 επαναρχίζει η πλήρης
λειτουργία μόνο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα με φυσική παρουσία τόσο των
σπουδαστών όσο και των διδασκόντων με την τήρηση
υπ’ ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της Σχολής των κάτωθι
υγειονομικών όρων, κατά τα αναφερόμενα στην από
13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση
ατομικής μάσκας προστασίας.
β) Επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή ευθύς μετά την είσοδο.
γ) Τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ
φυσικών προσώπων σε οποιοδήποτε χώρο της Σχολής.
Προκειμένου να τηρηθούν οι ως άνω όροι διευρύνεται
το ωράριο λειτουργίας της Σχολής ώστε να είναι δυνατή
η διενέργεια των μαθημάτων σε πρωινή και απογευματινή ζώνη και περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που
θα βρίσκονται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων
της Σχολής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια των σπουδαστών της ΚΕ’ εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής δύνανται να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια της ΚΣΤ’
εκπαιδευτικής σειράς δύνανται είτε να διεξάγονται εξ
αποστάσεως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής είτε, κατά
περίπτωση, με φυσική παρουσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Η επιμορφωτική δραστηριότητα της Σχολής αναστέλλεται έως και τις 31 Ιουλίου 2020.
3. Κατ’ εξαίρεση, διατηρείται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
παρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που
κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρουσιάζουν αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας.
4. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών καθορίζονται όλες οι
επί μέρους αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία
της Σχολής.
Άρθρο έκτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών

Τεύχος B’ 1857/15.05.2020

Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Άρθρο έβδομο
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του
οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του
δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον
διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν
στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ήτοι:
1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους.
2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.
3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων
κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο.
4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων
εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Απόφασης 20 / 2020
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Θωμαΐ Μελισσά-Χοϊλού, Ειρηνοδίκη Α΄, Πρόεδρο
του Συμβουλίου, Γεσθημανή Παναγιωτίδου, Ειρηνοδίκη Α΄, μέλος, Νικόλαο Μάνο,
Ειρηνοδίκη Γ΄, μέλος και Κλεονίκη Περπερίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας,
Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στις 16 Mαΐου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:
1) Το άρθρο τέταρτο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής
Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – Δικαιοσύνης - Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1857 Β΄/15-5-2020) για «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο Επικράτειας για
το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 31-5-2020 και επιβολή του μέτρου της εν
μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 1-6-2020 και τρόπος επαναλειτουργίας
της από τις 2-6-2020»,
2) του Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86Α /25-4-2020) «Κύρωση της από 30-3-2020 ΠΝΠ Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις(Α΄75) και άλλες διατάξεις»,
3) 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, σε συνδυασμό με την
παρ. 4 εδ. τελευταίο του άρθρου τέταρτου της προαναφερόμενης υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ,
4) τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και
5) τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή και
το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, υπό κανονικές
συνθήκες, παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και της
στενότητας αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 18/2020 απόφασή του που θα ισχύσει ως εξής για το
χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 16-5-2020 μέχρι και 31-5-2020:
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(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:
1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο
παρ. 1 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ. 30340/15-5-2020 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του
Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας –
Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β΄/ 15-5-2020).
2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων, πλην των επειγουσών, κατά την κρίση του
Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και μετά από σχετικό ραντεβού.
3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.
5. Διενέργεια αποποιήσεων
6. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην
επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά
από τηλεφωνική προσυνεννόηση με αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
έχουμε αναρτήσει στο blog του Ειρηνοδικείου.
Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση (στην ιστοσελίδα www.solon.gov.gr)
αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης και αποποίησης,
ενδίκων μέσων, ανακοπών και κληρονομητηρίων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διάταξη,
τα οποία θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στους δικαιούχους.
Αντίγραφα διαθηκών που έχουν δημοσιευθεί και βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της
υπηρεσίας (δηλαδή από 1/1/19 μέχρι 13/3/20) θα χορηγούνται στους δικαιούχους
ηλεκτρονικά μετά από την αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pistopoiitika.eirthess@gmail.com. Η επικύρωση των αντιγράφων των διαθηκών καθώς
και η παράδοση των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών θα γίνεται καθημερινά.
7. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες
περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
8. Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.
(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο
παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του
Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας –
Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β΄/15-5-2020):
1. Δημοσίευση αποφάσεων.
2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών
διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία
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ματαιώνεται, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της ματαίωσης, ο οποίος ορίζει
τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων.
Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν μεταφερθεί (σύμφωνα με τις
με αριθμούς 12 και 14/2020 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου) να συζητηθούν στις
26-5-2020 και 27-5-2020 μεταφέρονται εκ νέου για τις 9-7-2020 και 10-7-2020,
αντίστοιχα.
3. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή συναινετικής
προσημείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης ή ανάκλησης αυτής κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην από 27-4-2020 ανακοίνωσή μας.
4. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγραφή, εξάλειψη ή
μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης κατ΄ αντιδικία, εγγυοδοσία, συντηρητική
κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση,
αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.Δ.,
Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α Κ.Πολ.Δ. και οι
ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές με αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.Δ.
5. Οι καταθέσεις δικογράφων, πλην της ηλεκτρονικής κατάθεσης που θα συνεχισθεί
κανονικά, από την Τρίτη 19-5-2020 θα γίνονται και με φυσική παρουσία (εκτός των
κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το διάστημα
της αναστολής), σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις
υποδείξεις της Γραμματείας.
Καταθέσεις αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, απόδοσης της χρήσης μισθίου,
αιτήσεων για έκδοση κληρονομητηρίου και αναγνώριση σωματείων δε θα γίνονται μέχρι
την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.
(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:
1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω
διαστήματος της αναστολής και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα
μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με τρόπο που θα διευκρινισθεί σε νεότερη ανακοίνωσή
μας, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής
διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.
2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) των δικασίμων
της 10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση
προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα
με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.
3. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται από την
Τετάρτη 20-5-2020, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας και κατόπιν σχετικού
ραντεβού.
4. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται μόνο τηλεφωνικά, καθημερινά
μέχρι ώρα 13.00, στα τηλέφωνα 2313311387 ή 2313311388.
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5. Η έκδοση απογράφων θα γίνεται μετά από αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και
σύμφωνα με ανακοίνωση που θα εκδοθεί.
6. Η επικύρωση αποφάσεων και η παράδοση σχετικών θα γίνεται σύμφωνα με την από
11/5/2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου.
7. Οι καταθέσεις αιτήσεων για κήρυξη κυρίας ιδιόγραφης διαθήκης και η κατάθεση
κλήσεων ματαιωθεισών αιτήσεων για κήρυξη κυρίας, δε θα εκτελούνται μέχρι την
έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.
8. Επίσης, από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται και κατάθεση δημόσιων διαθηκών από
συμβολαιογράφους προς δημοσίευση, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις που θα
εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραμματείας, προκειμένου να γίνει η προεργασία και να
ταξινομηθούν προς δημοσίευση μετά τη λήξη της αναστολής των δικών.
Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας,
προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην
προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη
διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από
προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να
προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται
(τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις).
Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ήτοι:
1) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους
κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των
ενσήμων).
2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.).
3) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και
όχι περισσότερα του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. στους κοινόχρηστους χώρους
αυτού.
Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουμε
δημοσιοποιήσει.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θωμαΐ Μελισσά-Χοϊλού

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεσθημανή Παναγιωτίδου

Νικόλαος Μάνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Απόφασης 21 / 2020
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Θωμαΐ Μελισσά-Χοϊλού, Ειρηνοδίκη Α΄, Πρόεδρο
του Συμβουλίου, Γεσθημανή Παναγιωτίδου, Ειρηνοδίκη Α΄, μέλος, Νικόλαο Μάνο,
Ειρηνοδίκη Γ΄, μέλος και Κλεονίκη Περπερίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας,
Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στις 16 Μαΐου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:
1) Το άρθρο τέταρτο, έκτο και έβδομο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-5-2020
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας
του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας –
Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ 1857 Β/15-5-2020) «για την επιβολή του μέτρου της
εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο
σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 31-5-2020 και
επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16-5-2020 έως και 1-62020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2-6-2020»,
2)
Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1800Β/11-5-2020) «Επέκταση διευκόλυνσης
ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς / αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη
από COVID-19»
3) Το άρθρο 8 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10-5-2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1780 Β/10-52020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
4) Τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α),
5) Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/οικ. 9708/8-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών,
6) Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών,
7) Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ. 8189/20-3-2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών,
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8) Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ. 8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών,
9) Την από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64Α/14-3-2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19»,
10) Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών,
11) Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α/11-3-2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
12) Τη με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) εγκύκλιο της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, που
μας κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτοκόλλου 15169 οικ./11-3-2020 έγγραφο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης “Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης
κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας”
13) 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, σε συνδυασμό
με την παρ. 4 εδ. τελευταίο του άρθρου τρίτου της προαναφερόμενης υπό στοιχείο (1)
ΚΥΑ,
14) Τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και
15) Τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή και
το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, υπό κανονικές
συνθήκες, παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών δεδομένης και της
στενότητας αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Σε συνέχεια της με αριθμό 20/2020 απόφασής του τα εξής για το χρονικό διάστημα της
ως άνω αναστολής, από 16-5-2020 μέχρι και τις 31-5-2020:
1. Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε πλήρη
λειτουργία [παρ. 4 του άρθρου τέταρτου της υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ], πλην: α) των
δικαιούμενων αδείας ειδικού σκοπού (του άρθρου 5 παρ. 1 της υπό στοιχείο
(11) ΠΝΠ όπως εξειδικεύονται στο κεφ. Α παρ. 4 της υπό στοιχείο (10)
εγκυκλίου και στο κεφ. Δ της υπό στοιχείο (6) εγκυκλίου, β) των δικαιούμενων
αναρρωτικής αδείας ειδικού σκοπού (κεφ. Γ της υπό στοιχείο (6) εγκυκλίου), γ)
των χαρακτηρισμένων ως ευπαθών / ομάδων αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα
με το άρθρο εικοστό πέμπτο της υπό στοιχείο (9) ΠΝΠ και με τα αναφερόμενα
στις υπό στοιχεία (2), (7), (8) και (12) προαναφερόμενες εγκυκλίους. Επίσης,
εξαιρούνται υπάλληλοι τμημάτων της υπηρεσίας (καθημερινά εκ περιτροπής),
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στα οποία σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της υπό στοιχείο (1) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της υπό στοιχείο (3)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν είναι εφικτή η τήρηση της ελάχιστης
απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, καθώς και ενός
ατόμου ανά 10 τ.μ., ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού και
συγχρωτισμού σε γραφεία και κοινόχρηστους χώρους της υπηρεσίας (που
αντιμετωπίζει πάγια προβλήματα έλλειψης χώρων).
2. Οι καταθέσεις των συναινετικών προσημειώσεων θα γίνονται σύμφωνα με το
άρθρο 17 του ν. 4684/2020 στο ακροατήριο Μικροδιαφορών στο ισόγειο
(αίθουσα 58) του Ειρηνοδικείου, όπου θα κατατίθενται μια-μια από τους
πληρεξουσίους δικηγόρους. Προς αποφυγή συνωστισμού οι καταθέσεις θα
γίνονται κατόπιν προσυνεννόησης και καθορισμού ραντεβού με το γραμματέα
του δικαστηρίου. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα επικοινωνούν είτε
τηλεφωνικά, κατά τις ώρες 09.00 – 13.00 στο τηλέφωνο 2313311189, είτε
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση asfalistika.eirthess@gmail.com και
θα τηρούν το ραντεβού το οποίο θα τους καθορίζεται. Στην περίπτωση
αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά απάντηση για
το χρόνο της κατάθεσης. Τα αντίγραφα των προσημειώσεων θα
παραλαμβάνονται την επόμενη μέρα (εκτός αν υπάρχει πρόβλημα), μετά τις
09.00 έξω από την αίθουσα 58 ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γραμματέα. Για το
λόγο αυτό παρακαλούμε τα αντίγραφα που θα παραδίδουν οι πληρεξούσιοι
κατά την κατάθεση να είναι χαρτοσημασμένα. Το γραφείο των ασφαλιστικών
μέτρων θα παραμένει κλειστό και δε θα εξυπηρετεί δικηγόρους και διαδίκους.
3. Η επικύρωση των αντιγράφων αποφάσεων και παραλαβή των σχετικών αυτών
θα γίνεται στο ακροατήριο των αυτοκινήτων (αίθουσα 34) καθημερινά εκτός της
Τρίτης 19/5/2020 λόγω Ολομέλειας των Δικαστικών Λειτουργών του
Ειρηνοδικείου. Κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, η επικύρωση
αντιγράφων αποφάσεων θα γίνεται στο ακροατήριο των Ασφαλιστικών μέτρων
(αίθουσα 53). Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται από ώρα
09:00 – 12:00, προκειμένου να επικυρώνουν αντίγραφα αποφάσεων ετών
2018, 2019 και 2020, που προηγουμένως θα έχουν ζητήσει με αποστολή e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση arxeio.eirthess@gmail.com. Το επικυρωμένο
αντίγραφο, μετά το σχετικό έλεγχο, καθώς και τα σχετικά των συνηγόρων
ετών 2019 και 2020 καθώς και του έτους 2018 για το Ν. 3869/2010, θα
παραδίδονται αυθημερόν και από ώρα 10.00 - 13.00 στο ίδιο ακροατήριο ή
ανάλογα με την προσέλευση και σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων. Κατά
την παραλαβή των σχετικών θα υπογράφει ο συνήγορος στο σχετικό βιβλίο. Η
παραλαβή των σχετικών κρίνεται ως αναγκαία και επιβεβλημένη, διότι δεν
υπάρχει διαθέσιμος χώρος αρχείου στην υπηρεσία, ειδικά τώρα λόγω των
έκτακτων μέτρων. Παρακαλούμε τα αιτούμενα προς επικύρωση αντίγραφα να
προσκομίζονται με επικολλημένο το κινητό Μεγαρόσημο των 2 €. Τα αντίγραφα
αποφάσεων παλαιοτέρων ετών και λοιπών εγγράφων θα παραλαμβάνονται
μετά
από
αποστολή
e-mail
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
arxeio.eirthess@gmail.com και κατόπιν ραντεβού που θα ορίζεται με
ηλεκτρονική αλληλογραφία.
4. Για την τακτοποίηση όλων των εδρών που έχουν ματαιωθεί, λόγω της
αναστολής των δικαστηρίων, θα εργάζεται καθημερινά ένας υπάλληλος στο
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γραφείο της Προϊσταμένης Τμήματος Εδρών (γρ.51). Επίσης, θα παρέχει
τηλεφωνική ενημέρωση και θα κλείνει τα ραντεβού τηλεφωνικά (τηλ.
επικοινωνίας 2313-311181) για επικύρωση του γνησίου της υπογραφής για
συναινετικά διαζύγια σε ακροατήριο που θα ορισθεί, από την Τετάρτη
20/5/2020.
5. Στο τμήμα ενόρκων βεβαιώσεων ένας υπάλληλος θα παρέχει τηλεφωνική
ενημέρωση και θα κλείνει τα ραντεβού τηλεφωνικά από την Τρίτη 19/5/2020
(τηλ. επικοινωνίας 2313311387 ή 2313311388) για τις ένορκες βεβαιώσεις στο
τηρούμενο ημερολόγιο του τμήματος.
6. Στο Τμήμα Πιστοποιητικών - Διαθηκών οι υπάλληλοι που θα απασχολούνται: α)
θα παραλαμβάνουν και θα εκτελούν όλα τα εισερχόμενα έγγραφα δημοσίων
υπηρεσιών, β) θα διεκπεραιώνουν αφενός τα πιστοποιητικά που έχουν
κατατεθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα solon.gov.gr (τα οποία και θα
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους δικαιούχους) και αφετέρου όσα έχουν κριθεί
ως επείγοντα από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, γ) θα διεκπεραιώνουν τα επείγοντα
κατά περίπτωση ανακύπτοντα θέματα και δ) θα διεκπεραιώνουν την
ηλεκτρονική αποστολή των διαθηκών (σε αυτούς που έχουν δικαίωμα να
λάβουν αντίγραφο - μετά από την αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση pistopoiitika.eirthess@gmail.com), που έχουν δημοσιευθεί και
βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας (δηλαδή από 1/1/2019 μέχρι
και 13/3/2020). Η επικύρωση των αντιγράφων των διαθηκών που έχουν
αποσταλεί ηλεκτρονικά θα γίνεται καθημερινά στο γραφείο 20. Παρακαλούμε τα
αιτούμενα προς επικύρωση αντίγραφα διαθηκών να προσκομίζονται με
επικολλημένο το κινητό Μεγαρόσημο των 2 €. Η παράδοση των ήδη
εκδοθέντων πιστοποιητικών (προ αναστολής και με ηλεκτρονική κατάθεση
χωρίς ηλεκτρονική παράδοση) θα γίνεται καθημερινά στο γραφείο 18 .
7. α) Οι καταθέσεις των αγωγών και αιτήσεων, ανά διαδικασία, θα γίνονται από
την Τρίτη 19/5/2020 σε χώρους και με τον τρόπο που θα ορισθούν με νεότερη
ανακοίνωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου.
β) Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, θα γίνονται από την Τρίτη
19/5/2020 κανονικά στις θυρίδες των καταθέσεων, μετά από τηλεφωνική
συνεννόηση (τηλ. επικοινωνίας 2313311186).
γ) Οι καταθέσεις δημόσιων διαθηκών από τους συμβολαιογράφους θα γίνονται
από την Τετάρτη 20/5/2020 έξω από το γραφείο 17, σύμφωνα με νεότερη
ανακοίνωση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου.
Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας,
προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να μην
προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη
διεκπεραίωση των προαναφερόμενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων. Τα υπόλοιπα
γραφεία της υπηρεσίας παραμένουν κλειστά για δικηγόρους και πολίτες.
Παρακαλούμε τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρους που θα προσέρχονται στο
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ήτοι:
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1) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους
κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των
ενσήμων).
2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.).
3) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και
όχι περισσότερα του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. στους κοινόχρηστους χώρους
αυτού.
Επίσης, παρακαλούμε όπως η επικοινωνία με το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης γίνεται
μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα
τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θωμαΐ Μελισσά-Χοϊλού

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεσθημανή Παναγιωτίδου

Νικόλαος Μάνος

5

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κλεονίκη Περπερίδου

