ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δυνάμει της με αριθμό 46/18-05-2020 Πράξης και κατόπιν έκδοσης της
με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
- Υγείας - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄, 1857/15-05-2020) με θέμα:«Επιβολή του
μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
16.5.2020 έως και 31.5.2020», ρυθμίσθηκε ο τρόπος επαναλειτουργίας των
γραμματειών του Πρωτοδικείου Κιλκίς. Στην παράγραφο (2) της ως άνω
Πράξης ρυθμίσθηκε το ζήτημα της κατάθεσης δικογράφων (μεταξύ των
οποίων και αυτών των προτάσεων και της προσθήκης αντίκρουσης), ενώ
στην παράγραφο (8) ορίσθηκε ότι «Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όλα όσα
επιπλέον προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4684/2020 και της ανωτέρω
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 28/2020 Πράξη μας
(στο μέτρο που δεν υπάρχει διαφορετική ειδικότερη πρόβλεψη με την
παρούσα), ενώ ζητήματα που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα πράξη
θα ρυθμισθούν με νεότερη, μετά την ομαλή επαναλειτουργία του Πρωτοδικείου
και την έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που αναμένουμε
αναφορικά με τον τρόπο επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκδικάσθηκαν
λόγω της ισχύουσας από 13-03-2020 αναστολής». Ενόψει των παραπάνω
είναι σαφές ότι ως προς το ζήτημα της κατάθεσης προτάσεων, προσθήκης
αντίκρουσης κλπ. για τις υποθέσεις που εκδικάζονται με τη νέα τακτική
διαδικασία, ισχύει η προβλεπόμενη στην ως άνω Κ.Υ.Α. συνέχιση της
αναστολής των νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών
πράξεων (άρθρο 4ο, παρ.1 εδ.β΄). Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη που υπάρχει
στην Πράξη μας για την κατάθεση των προτάσεων, προσθήκης αντίκρουσης
κλπ. αφορά τη δυνατότητα και μόνο έκαστου πληρεξούσιου Δικηγόρου να
προβεί στις σχετικές ενέργειες και σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τα
προβλεπόμενα στην εν λόγω Κ.Υ.Α.. Άλλωστε, καίτοι η τελευταία προβλέπει
αναστολή και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, είναι πλέον εφικτή η
κατάθεση δικογράφων για υποθέσεις όλων των διαδικασιών (ζήτημα για το
οποίο δεν εκφράσθηκε κάποιος προβληματισμός). Επιπλέον, το ενδεχόμενο
ετοιμότητας κατάθεσης προτάσεων εκ μέρους κάποιου Δικηγόρου δεν είναι
εντελώς απίθανο, ενόψει του ότι ακόμη και η σύνταξη των σχετικών ένορκων
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βεβαιώσεων δεν ήταν ανέφικτη κατά το διάστημα της αναστολής (νομοθετική
ρύθμιση για επιβεβλημένη αναστολή των εργασιών των συμβολαιογράφων
και των δικαστικών επιμελητών δεν υπήρξε ποτέ). Η χορηγηθείσα δυνατότητα
κατάθεσης των παραπάνω δικογράφων στόχο έχει τη διευκόλυνση και μόνο
των διαδίκων και των πληρεξούσιων Δικηγόρων και την αποφυγή του
ενδεχόμενου της ταυτόχρονης αθρόας προσέλευσης τους μετά το πέρας
της αναστολής, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το εν λόγω επικείμενο πέρας
της αναστολής η ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή
λειτουργία του Δικαστηρίου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
θα

συνεχίσει

να

υφίσταται.
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ΚΑΜΙΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

δεν

επιφέρει

συμπλήρωση των προθεσμιών του ΚΠολΔ και είναι απολύτως σύμφωνη με τα
όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.4 της ως άνω Κ.Υ.Α. , σύμφωνα με την
οποία «Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών της χώρας».
Φωτεινή Λιάρα
Πρόεδρος Πρωτοδικών
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