ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθμός Πράξης 28/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
Αφού έλαβε υπόψη της α) τις διατάξεις του Ν.4684/25-04-2020 (ΦΕΚ
Α΄, 86/25-04-2020), δυνάμει του οποίου κυρώθηκε η από 30-03-2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και β) τις διατάξεις
της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Υγείας - Δικαιοσύνης, με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 28-04-2020 έως και 15-05-2020 για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ορίζει, με την επιφύλαξη
νεότερης Πράξης, τα κάτωθι:
1]Κατά το χρονικό διάστημα από την 28η Απριλίου 2020 έως και την
15η Μαϊου 2020 δεν θα εκδικαστούν: α) οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν
προσδιορισθεί για συζήτηση, πλην αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 4
παρ.2
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αφορούν
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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.
2]Αναφορικά μόνο με τις υποθέσεις ανάκλησης, εξάλειψης και
μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης και κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 17 Ν. 4684/2020, για το χρονικό διάστημα από τις 28
Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020, ισχύουν τα κάτωθι: α) Η συζήτηση
διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και
οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση,
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β) Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
3]Όλες οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί είτε κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, είτε κατά την εκουσία διαδικασία, θα
παρατείνονται

με

πράξη

του
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Υπηρεσίας,
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προσδιορισθείσα από τον ίδιο νέα συζήτησή τους, χωρίς την παρουσία των
διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Η νέα δικάσιμος θα
κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο στον
Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς και θα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων.
4]Το Τμήμα Κατάθεσης δικογράφων, είτε ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου, είτε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, δεν θα δέχεται
καμία κατάθεση οιουδήποτε είδους δικογράφου, προτάσεων κλπ. κατ΄ άρθρο
4 παρ.1 α΄ και β΄ της ΚΥΑ, εκτός αποκλειστικά και μόνο από την κατάθεση
αίτησης

ασφαλιστικών

μέτρων

κατά

τις

ειδικώς

προαναφερόμενες

εξαιρέσεις, καθώς και των αμέσως κατωτέρω αναφερομένων. Ειδικότερα,
κατάθεση δικογράφων θα γίνεται δεκτή και για ανακοπές του άρθρου
933, 954 και 1000 ΚΠοΛΔ, εφόσον έχει προσδιορισθεί ήδη πλειστηριασμός,
που δεν καταλαμβάνεται από το χρονικό διάστημα της αναστολής. Αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων με αιτήματα προσωρινής διαταγής θα κατατίθενται
κατ’ εξαίρεση, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία των
ασφαλιστικών μέτρων (τηλ. 23410-24776) και εφόσον κριθεί το κατεπείγον
αυτών από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, οι δε προσωρινές διαταγές θα
συζητηθούν κατ’ εξαίρεση μόνο κατά τις ημερομηνίες 04-05-2020, 08-05-2020
και 13-05-2020 και εφόσον γίνει δεκτός ο προσδιορισμός τους, λόγω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα τους. Αιτήματα νομικής βοήθειας θα κατατίθενται
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προσδιορισθείσες προς εκδίκαση (μετά το πέρας της αναστολής) υποθέσεις ή
υποθέσεις που κατ’ εξαίρεση θα συζητηθούν, εντός της αναστολής.
5]Προτού μεταβεί ο οποιοσδήποτε διάδικος ή συνήγορος στο Δικαστικό
Μέγαρο, προκειμένου να διενεργηθούν τα νόμιμα, μόνο για ενέργειες
σχετιζόμενες με την εκδίκαση των κατ’ εξαίρεση, κατά τα προεκτεθέντα,
υποθέσεων, απαιτείται να έχει προηγηθεί συνεννόηση με τη Γραμματεία, μετά
από τηλεφωνική κλήση, ώστε να αποφευχθεί ταυτόχρονη αθρόα προσέλευση

συνηγόρων και διαδίκων, οριζόμενης συγκεκριμένης ώρας προσέλευσης
εκάστου.
6] Αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από
προηγούμενη επικοινωνία με τη Γραμματεία του πολιτικού τμήματος (τηλ.
23410-24776 και 23410-22830) ή τη Γραμματεία του ποινικού τμήματος (τηλ.
23410-22199) και μόνο εφόσον πρόκειται για ζητήματα που έχουν
κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
7] Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 7
της ΚΥΑ, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή
λειτουργία του Δικαστηρίου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και λαμβανομένων υπόψη α) ότι το χρηματικό ποσό που εγκρίθηκε από το
αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης για αγορά καθαριστικών είναι πολύ
περιορισμένο και απαιτείται να γίνει χρήση του με σύνεση και φειδώ, β) το
υγειονομικό υλικό που πρόσφατα παρασχέθηκε στο Πρωτοδικείο Κιλκίς,
περιορίστηκε σε είκοσι πέντε (25) ζεύγη γαντιών και δέκα (10) δοχεία
αντισηπτικού 500 ml εκάστου και γ) ενόψει των ανωτέρω είναι αντικειμενικά
αδύνατη η παροχή των ανάλογων μέσων προφύλαξης,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ:
1) Να γίνεται χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας, αλλά και
από

τους

συνηγόρους

και

τους

διαδίκους.

2) Να τηρείται απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5
μέτρου.
3) Η είσοδος των ατόμων εντός των αιθουσών, των γραφείων του
Δικαστηρίου και εν γένει των περίκλειστων χώρων αυτού, να λαμβάνει χώρα
ώστε να υπάρχει ένα (1) άτομο ανά δέκα (10) τ.μ..
Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκε απολύμανση του Δικαστικού
Μεγάρου κατά την έναρξη της αναστολής εργασιών λόγω του κορωνοϊού.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όλα όσα επιπλέον προβλέπονται στις
διατάξεις του Ν.4684/2020 και της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
ΚΙΛΚΙΣ 27-04-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΡΑ

