ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Αριθμός Πράξης 203/2021
Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου Δ1α/ΓΠοικ.:12639 ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του
Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας-Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πολιτισμού
και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 793/2702-2021) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 01-03-2021 και ώρα
6:00 έως και τη Δευτέρα 08-03-2021 και ώρα 6:00, θα εκδικαστούν οι
κάτωθι υποθέσεις:
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1] Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4335/2015.
2] Οι δίκες ενδίκων μέσων, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό κατ’
αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των
ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες αυτές γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των
πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 παρ.2 και
524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν (1) εκ των πληρεξουσίων
δικηγόρων των διαδίκων.
3] Οι δίκες που αφορούν αγωγές του άρθρου 22 του Ν. 1264/1982 (Α, 79).
4] Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται κατά τις διατάξεις του
Ν.2915/2001, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
5] Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων,
εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.
6] Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη
δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων [στην εν λόγω κατηγορία δικών
ασφαλιστικών μέτρων δεν περιλαμβάνονται αυτές που κατωτέρω (περίπτωση 8) με
ειδικότερη πρόβλεψη ρυθμίζονται].

7] Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού και οι δίκες πρώτου βαθμού
που αφορούν ειδικούς νόμους και δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα
προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων [στην εν λόγω κατηγορία δικών εκούσιας
δικαιοδοσίας δεν περιλαμβάνονται αυτές που κατωτέρω (περιπτώσεις 9 και 10) με
ειδικότερη πρόβλεψη ρυθμίζονται].
Στις με αριθμούς (4), (5), (6) και (7) υποπεριπτώσεις πρέπει να λάβει χώρα
την προτεραία της δικασίμου, έως ώρα 2.00 μ.μ., έγγραφη δήλωση των
πληρεξούσιων δικηγόρων όλων των διαδίκων, κοινοποιούμενη στη Γραμματεία του
Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με την οποία θα εκτίθεται ότι
η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Στη σχετική
δήλωση πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κατάθεσης του δικογράφου, το αρμόδιο
Δικαστήριο, η διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα των
διαδίκων. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, στις οποίες έχει χωρήσει κατά τα
ανωτέρω έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα, θα πρέπει να παρίστανται
αυτοπροσώπως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ και να
προσκομίσουν τις προτάσεις και τα σχετικά και δεν θα εξετάζονται μάρτυρες. Σε
περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους
πληρεξουσίους δικηγόρους όλων των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν
συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων και των
διαδίκων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις με αριθμούς (2) έως και (7)
υποθέσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 158 του Ν.
4764/2020 (Α 177).
8] Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο στις 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, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά
άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές
του άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
9] Κατ’ εξαίρεση, στις δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν ως
αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (801 επ. ΚΠολΔ) και στις δίκες των
άρθρων 68 επ. του Ν.4307/2014 (Α΄246), δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο
ακροατήριο.
10] Επιπλέον δικάζονται οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού,
οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και οι δίκες δευτέρου βαθμού του Ν.3869/2010

και του άρθρου 1 του Ν.4745/2020. Οι δίκες αυτές γίνονται με αυτοπρόσωπη
παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη
δυνατότητα προσκόμισης ένορκων βεβαιώσεων.
11] Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες
συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

Οι προσωρινές διαταγές που έχουν

χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με
απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών ή του εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας, ο
οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.
Οι υποθέσεις που δεν συζητούνται με βάση τα ανωτέρω, θα αποσύρονται
με ευθύνη της Προέδρου ή του Δικαστή που έχει ορισθεί. Πρόχειρη ενημέρωση των
πινακίων-εκθεμάτων θα γίνεται την προτεραία της δικασίμου και αντίγραφο αυτών θα
αποστέλλεται στο Δικηγορικό Σύλλογο το αργότερο έως τις 03.00 μ.μ. της ημέρας
αυτής (προτεραία της δικασίμου). Την ημέρα της δικασίμου και πριν την έναρξη της
συζήτησης, θα γίνεται ο έλεγχος όλων των υποθέσεων και φακέλων από το Δικαστή
που έχει ορισθεί για την εκδίκαση κάθε υπόθεσης και θα ενημερώνονται τα πινάκια
και τα εκθέματα, όπου θα σημειώνεται ποιες υποθέσεις συζητούνται και ποιες
αποσύρονται.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1] Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού
Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς
εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις με αριθμούς (3), (4)
και 5.
2] Τα αυτόφωρα πλημμελήματα, όταν κρατείται με την αυτόφωρη
διαδικασία ο κατηγορούμενος.
3]

Τα

κακουργήματα

στα

οποία

οι

προσωρινά

κρατούμενοι

κατηγορούμενοι συμπληρώνουν το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
4]

α)

Κακουργήματα,

ο

χρόνος

παραγραφής

των

οποίων

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της
αναστολής μέχρι και την 31-12-2023. β) Πλημμελήματα, ο χρόνος
παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος
από την έναρξη της αναστολής έως και την 30-12-2022. Το Δικαστήριο
αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή διακοπή αυτών. Κατόπιν

τούτων θα εκδίδεται από την Εισαγγελία ανακοίνωση για το ποιες υποθέσεις
κάθε πινακίου θα συζητούνται τουλάχιστον την προτεραία της αντίστοιχης
δικασίμου.
5] Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις
αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.
6] Επιπλέον, θα λαμβάνει χώρα η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής
εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά
τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και
431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και
557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής
ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε
δόσεις, εντός προθεσμίας, κατά το άρθρο 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα
και 82 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα και στη μετατροπή της
χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά
την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα.
7] Τέλος, θα λαμβάνει χώρα η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης
εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων καθώς και αιτήσεις
του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ,
Ν. 4619/2019, Α 95).
8] Η τακτική ανάκριση θα διεξάγεται κατά την κρίση της Ανακρίτριας.
9] Εξαιρούνται επίσης και δεν αναστέλλονται α) οι προθεσμίες για
την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων, β) οι προθεσμίες του ΚΠΔ για
την άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά
διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων, γ) η
διεξαγωγή των διαδικασιών, οι προθεσμίες, η εκδίκαση των σχετικών
υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες ποινικής
συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής, που
προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 416 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας και δ) οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 308 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.
Η χορήγηση αντιγράφων ποινικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων
ποινικών υποθέσεων θα είναι δυνατή μετά από συνεννόηση με τον/την

αρμόδιο/α

Γραμματέα

για

τον

καθορισμό

ώρας

προσέλευσης

των

πληρεξουσίων δικηγόρων.
ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1] Κατά το ανωτέρω διάστημα από 01-03-2021 έως και 08-03-2021
παρά τη δυσκολία που αναπόφευκτα υφίσταται στο Πρωτοδικείο Κιλκίς,
ενόψει του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται, προς τον σκοπό αποσυμφόρησης
του Πολιτικού Τμήματος, για το μετά την αναστολή χρονικό διάστημα, και
προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων
Δικηγόρων, με βάση τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 206/16-10-2020 Πράξη
[Σχέδιο Δράσης «για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS–
CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων στο Πρωτοδικείο
Κιλκίς»], επιτρέπεται η κατάθεση νέων δικογράφων, κατά τον τρόπο που
προβλέπεται στην τελευταία (Πράξη - Σχέδιο Δράσης). Κατά τα λοιπά
ισχύουν όλα όσα ορίζονται στη νέα ΚΥΑ, καθώς και στην ως άνω
αναφερόμενη με αριθμό 206/16-10-2020 Πράξη.
2] Αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών θα παραλαμβάνονται στο Μικρό
Ακροατήριο από τις 09.00 π.μ. έως τις 12.00 π.μ., η δε παράδοση των
σχετικών πιστοποιητικών, θα γίνεται ομοίως στον ως άνω χώρο (Μικρό
Ακροατήριο), μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους αρμόδιους
Γραμματείς (για τη χορήγηση πιστοποιητικών του Πολιτικού Τμήματος τηλ.
23410-22830 και για τη χορήγηση πιστοποιητικών του Ποινικού Τμήματος
23410-2199 και 23410-27981), αναφορικά με την ακριβή ημέρα και ώρα
παραλαβής. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, είναι εφικτή η υποβολή
αίτησης και μετά την παρέλευση της 12ης πρωϊνής ώρας, κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο Γραμματέα και εφόσον αυτός κρίνει
τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος. Για την εξυπηρέτηση των
ενδιαφερομένων, υφίσταται ηλεκτρονική διεύθυνση του Πρωτοδικείου
(pistop@protodikeio-kilkis.gov.gr)
3] Αιτήματα νομικής βοήθειας θα εξετάζονται μόνο σε περίπτωση
υποθέσεων που έχουν ήδη προσδιορισθεί προς εκδίκαση και πρόκειται να
εκδικασθούν ή προς αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, τα οποία θα κρίνει
ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

4] Όλα τα τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου θα συνεχίσουν να
λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την
εύρυθμη λειτουργία τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ΚΙΛΚΙΣ 27-02-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΡΑ

