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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λαμβάνοντας

υπόψη

την

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

Αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα
προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 των Υπουργών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-

ΥΓΕΙΑΣ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69239 (ΦΕΚ
4777/Β/29-10-2020)
67924/23.10.2020

Τροποποίηση
κοινής

της

υπουργικής

υπό

στοιχεία

απόφασης

Δ1α/

Γ.Π.οικ.

«Κανόνες

τήρησης

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4709) των
Υπουργών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-

ΥΓΕΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος,
ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού, β. του άρθρου τεσσαρακοστού
τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104), γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ε. του άρθρου 11 της από
11.3.2020

Πράξης

Νομοθετικού

Περιεχομένου

«Κατεπείγοντα

μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), στ. της παρ. 3 του άρθρου
εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83)
Την από 28.8.2020 γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.). 10. Τις από 9.10.2020, 15.10.2020 και 21.10.2020 εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19. 11. Την ανάγκη διαφοροποίησης των ισχυόντων κανόνων τήρησης
αποστάσεων και άλλων μέτρων προστασίας, αναλόγως της τρέχουσας
επιδημιολογικής επιβάρυνσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας,

προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του
κορωνοϊού COVID- 19
Για το χρονικό διάστημα από 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως
και 6 Νοεμβρίου 2020, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατατάσσεται
στο επίπεδο 4 (πολύ υψηλό) προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας του άρθρου 1 και επέρχεται προσωρινή αναστολή λειτουργίας πολιτικών
και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών και ειδικότερα αναστολή:
1) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
2) Των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών
των δικαστηρίων και εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των
συναφών πράξεων.
3) Των διαδικασιών, κατά τις κείμενες διατάξεις, αναγκαστικής
εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.
Από την εφαρμογή των ως άνω περιπτώσεων εξαιρούνται:
Α) η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται
χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν
χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης,
παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Προέδρου της Υπηρεσίας, η
οποία ορίζει τη διάρκεια παράτασης των προσωρινών διαταγών.
………………………………………………………………….
Ζ) η δημοσίευση αποφάσεων.
Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και εισαγγελιών
περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά την κρίση του οργάνου
διεύθυνσης

εκάστης

δικαστικής

υπηρεσίας

έχουν

κατεπείγοντα

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Προς διευκόλυνση και
ενημέρωση των διαδίκων, μαρτύρων, συνηγόρων, η διακοπή της δίκης

και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τη γραμματεία της
έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου.
Συγκεκριμένα,

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, 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 και σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα γίνεται με
ραντεβού. Η γραμματεία θα λειτουργεί με μειωμένο ωράριο, από τις
10.00 έως τις 13.00.
Σε περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα
υπάρξει σχετική νεότερη ανακοίνωση.

Η προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Ελένη Βερβεροπούλου
Ειρηνοδίκης Α΄

