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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.Οικ 18176 Κοινή Υπουργική
Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας –Υγείας –Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 864 Β/153-2020), γνωστοποιούνται τα εξής:
Αναστέλλονται από 13-3-2020 μέχρι τις 27-3-2020:
Ένορκες βεβαιώσεις
Δηλώσεις τρίτου
Βεβαίωση γνησίου υπογραφής συναινετικών διαζυγίων
Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων
Συναινετικές προσημειώσεις
Κατάθεση οποιουδήποτε δικογράφου και διαταγών πληρωμής (πλην της
ηλεκτρονικής κατάθεσης).
Δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη αυτής κυρίας.
Έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
Αποποιήσεις και παραλαβή αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί. Ισχύει η
ηλεκτρονική κατάθεση πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων.
Κλείσιμο οποιουδήποτε φακέλου και αντίστοιχων προθεσμιών της νέας
τακτικής. Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης στις υποθέσεις
της τακτικής του ν. 4335/2015, εφόσον λήγουν εντός του διαστήματος της
αναστολής, παρατείνονται μέχρι και την 1η Απριλίου 2020, προκειμένου να
είναι δυνατόν να τηρηθεί και η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του
ΚΠολΔ τριήμερη προθεσμία διενέργειας των ενόρκων βεβαιώσεων. Επομένως,

για όλες τις ως άνω υποθέσεις θεωρείται ότι το κλείσιμο του φακέλου των
δικογραφιών κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ολοκληρώνεται την 01.04.2020,
ημέρα Τετάρτη.
Καταθέσεις μαρτύρων, υπόπτων και όσων υποστηρίζουν την κατηγορία
στις ποινικές δικογραφίες.
Όλα όσα αναφέρονται στο ανωτέρω ΦΕΚ.
Επίσης δεν θα γίνεται καμία πολιτική δίκη και οι προσδιορισμένες
πολιτικές δίκες θα ματαιώνονται, λόγω αναστολής της λειτουργίας των
δικαστηρίων και εν συνεχεία θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο με επιμέλεια των
διαδίκων, ατελώς (ως προς την κατάθεση της κλήσης τους). Οι υποθέσεις της
τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από τη Διευθύνουσα
του Ειρηνοδικείου. Οι προθεσμίες για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης
της δικασίμου της 10ης Μαρτίου 2020, παρατείνονται για χρονικό διάστημα
αντίστοιχο μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αναστολής.
Οι γραμματείς δεν θα δέχονται κοινό, καθώς αναστέλλονται οι νόμιμες
και δικαστικές προθεσμίας για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, η
παραγραφή των συναφών αξιώσεων, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
και η διενέργεια πλειστηριασμών.
Η ετήσια επιθεώρηση Ληξιάρχων που είχε προσδιοριστεί να λάβει χώρα
στο ως άνω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και θα επαναπροσδιοριστεί μετά το
διάστημα της αναστολής.
Εξαιρούνται όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2. Δηλαδή, σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, οι νέες αιτήσεις για χορήγηση προσωρινής
διαταγής, όπως επίσης και η ανάκληση προσωρινών διαταγών επειγουσών
περιπτώσεων, θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τον πρόεδρο υπηρεσίας.
Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων θα κατατίθενται εφόσον περιέχουν αίτημα
χορήγησης
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κατεπείγουσες. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ
έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί

της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ η εξυπηρέτηση θα γίνεται μεταξύ 10.0013.30. Επίσης, από την αναστολή εξαιρείται η δημοσίευση αποφάσεων.
Σε περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα υπάρξει
σχετική νεότερη ανακοίνωση.
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