ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 13-3-2020

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91

Αριθ.: 131

Τηλ. 23430-22632, 23430-41446
FAX: 23430-22632
E-MAIL: eirinodikeiopolik@ yahoo.gr

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ
Α) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55 11.3.2020), Β) την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 17734
(ΦΕΚ Β΄833/2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση « 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 13.3.2020 έως και 27.3.2020 και 3) το άρθρο 15
παρ. 1 εδ. β΄του Ν.1756/1988, όπως ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο τρίτο της ανωτέρω Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με τη μνεία ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
προαναφερόμενου άρθρου της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης η
λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων, που σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά
περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν
κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:
Πρώτον: Δεν θα γίνεται καμία κατάθεση δικογράφου, οποιασδήποτε
διαδικασίας.

Δεύτερον: Δεν θα γίνεται λήψη ένορκων βεβαιώσεων για δικαστική
χρήση, για όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των
Δικαστηρίων καθώς και των λοιπών ένορκων βεβαιώσεων.
Τρίτον: Δεν θα γίνονται Πρακτικά Συμβιβασμού των άρθρων 209 επ.
του ΚΠολΔ.
Τέταρτον: Δεν θα γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών καθώς και
δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας .
Πέμπτον: Αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών θα γίνονται δεκτές μόνο
μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τη γραμματεία (τηλ. 23430-22632 και
23430-41446) και μόνο εφόσον πρόκειται για ζητήματα που έχουν
κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ θα συζητηθούν κατ’ εξαίρεση κατά τις
ημερομηνίες 16-03-2020 και 27-03-2020, και μόνο εφόσον έχει ήδη γίνει δεκτή
η κατάθεσή τους τις προηγούμενες εκάστης δικασίμου ημέρες λόγω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα τους.

Αναλόγως των συνθηκών θα εκδοθούν νέες τροποποιητικές πράξεις της
παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όλα όσα επιπλέον προβλέπονται στις
διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Η απόφαση μας αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
Ειρηνοδικείου και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς.

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου
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