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Αθήνα, 27-6-2019
Αρ. πρωτ.: οικ. 39979
ΠΡΟΣ:
Τούς κ.κ.
Πρόεδρο τον ΣτΕ
Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αρείού Πάγού
Πρόεδρο τον Ελεγκτικού Συνεδρίού
Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των
Τακπκών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
Προέδρους και Εισαγγελε{ς Εφετών και
Πρωτοδικών της Χώρας
(µε την παράκληση να ενηµερώσούν τα
δικαστήρια των περιφερειών τους)
Προέδρούς ∆ιοικητικών Εφετείων και
οδικείων
ί 7.' ∆ικηγορικούς και Συµβολαιογραφικούς
Συλλόγους της Χώρας
8. Συλλόγους ∆ικαστικών Επιµελητών της
Χώρας

Θέµα: «Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιονλίον 2019»
Α) Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 7 Ιονλίον 2019 σας γνωρίζούµε
ότι επιβάλλεται να ανασταλονν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 3η Ιονλίον
2019 έως και την ΙΟ" Ιόνλίον 2019. Ειδικά για τα πολιτικά ποινικά δικαστήρια Αθηνών
και Θεσσαλονίκης η αναστολή εργασιών εκκινεί την 3η Ιονλίον 2019 και εκτείνεται έως
και την 12η Ιονλίον 2019.
Οι ποινικές δίκες πού Θα αρχίσούν στο ακροατήριο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της
αναστολής και δεν θα περατωθούν την ίδια ηµέρα, συνεχίζονται µετά την ηµεροµηνία
λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης των
κακουργηµάτων σε περιπτώσεις πού λήγει το ανώτατο άριο προσωρινής κράτησης των
κατηγορούµένων.
Β) Ζητήµατα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και τη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων Θα ρυθµιστούν µε αποφάσεις των διοικήσεων των
οικείων δικαστηρίων. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριααµών,επίσης
αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα. Η λειτουργία των έµµισθων
υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για τις 05/07 και 08!07.
Γ) Παρακαλούµε τους Προέδρούς Πρωτοδικών να κοινοποιήσούν την εγκύκλιο αυτή στα
Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία της περιφέρειάς τούς και τούς Εισαγγελείς Πρωτοδικών
στα υποθηκοφυλακεία της περιφέρειάς τούς.
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