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                                    Αριθμός Πράξης   21 /2020 

                             Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ  

 Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 ΚΥΑ των Υπουργών 

Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης αποφασίστηκε, στο πλαίσιο 

λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του, η αναστολή της λειτουργίας όλων των 

δικαστηρίων της χώρας για το χρονικό διάστημα από 13-03-2020 

έως και 27-03-2020. Για το λόγο αυτό : 

1] ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΔΙΚΕΣ που έχουν προσδιοριστεί εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος, ΕΚΤΟΣ: 

α) Των ΠΟΙΝΙΚΩΝ υποθέσεων για τις οποίες θα εκδοθεί 

σχετική ανακοίνωση από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κιλκίς 

(εφόσον δηλαδή πρόκειται για πλημμελήματα των οποίων ο χρόνος 

παραγραφής συμπληρώνεται μέχρι και την 31-05-2020 και για 

κακουργήματα των οποίων ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται 

μέχρι και 31-02-2021).    

β) Των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ που έχουν ΗΔΗ 

προσδιοριστεί μέχρι την 27η-03-2020. 

2] ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΑΓΩΓΩΝ, ΕΦΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 13-03-

2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 27-03-2020.  ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ οι 

διαδικασίες ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και η διενέργεια 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, εντός του άνω χρονικού διαστήματος.  

Επομένως, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ κατάθεση δικογράφων στο 

χρονικό διάστημα αναστολής των εργασιών, πλην ανακοπών του 

άρθρου 933 ΚΠοΛΔ για τις οποίες έχει ήδη προσδιορισθεί 

πλειστηριασμός και αιτήσεων του άρθρου 954 ΚΠοΛΔ. Αιτήσεις 

ασφαλιστικών μέτρων με αιτήματα προσωρινής διαταγής θα 
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κατατίθενται κατ’ εξαίρεση [μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τη γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων (23410-

24776) και εφόσον πρόκειται για ζητήματα που έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης]. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ θα συζητηθούν κατ’ εξαίρεση κατά τις ημερομηνίες 19-03-

2020 και 24-03-2020, και μόνο εφόσον έχει ήδη γίνει δεκτή η 

κατάθεσή τους τις προηγούμενες εκάστης δικασίμου ημέρες λόγω 

του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους.  

3] ΑΙΤΗΣΕΙΣ 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.  

4] ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ θα δύνανται να 

κατατεθούν μόνο εφόσον αφορούν ήδη προσδιορισθείσες προς 

εκδίκαση υποθέσεις. 

Αναλόγως των συνθηκών θα εκδοθούν νέες τροποποιητικές 

πράξεις της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όλα όσα 

επιπλέον προβλέπονται στις διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής 

Απόφασης.  

ΚΙΛΚΙΣ 13-03-2020 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

 

  

                                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΡΑ 


