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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθµός Απόφασης 24 / 2020
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Θωµαΐ Μελισσά-Χοϊλού, Ειρηνοδίκη Α΄, Πρόεδρο του
Συµβουλίου, Γεσθηµανή Παναγιωτίδου, Ειρηνοδίκη Α΄, µέλος, Νικόλαο Μάνο, Ειρηνοδίκη
Γ΄, µέλος και Κλεονίκη Περπερίδου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Γραµµατείας, Γραµµατέα.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ στις 28 Mαΐου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:
1) Το άρθρο τέταρτο της µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής
Άµυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – ∆ικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ
1857 Β΄/15-5-2020) για «Επιβολή του µέτρου της εν µέρει προσωρινής αναστολής
λειτουργίας των ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο Επικράτειας για το χρονικό
διάστηµα από 16-5-2020 έως και 31-5-2020 και επιβολή του µέτρου της εν µέρει
προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, για το
χρονικό διάστηµα από 16-5-2020 έως και 1-6-2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από
τις 2-6-2020»,
2) του Ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86Α /25-4-2020) «Κύρωση της από 30-3-2020 ΠΝΠ Μέτρα
αντιµετώπισης της πανδηµίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις(Α΄75) και άλλες διατάξεις»,
3) τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. δδ΄ του Ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάσταση ∆ικαστικών Λειτουργών», µε τις οποίες
καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του Τριµελούς Συµβουλίου, σε συνδυασµό µε την
παρ. 4 εδ. τελευταίο του άρθρου τέταρτου της προαναφερόµενης υπό στοιχείο (1) ΚΥΑ,
4) τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και
5) τους προφανείς κινδύνους που εγκυµονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή και το
γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, υπό κανονικές συνθήκες,
παρατηρείται καθηµερινά µεγάλος συνωστισµός πολιτών, δεδοµένης και της στενότητας
αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την υπ΄ αριθµ. 23/2020 απόφασή του που θα ισχύσει ως εξής για το χρονικό
διάστηµα της ως άνω αναστολής από 16-5-2020 µέχρι και 31-5-2020:
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(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:
1. ∆ίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο τέταρτο
παρ. 1 της προαναφερόµενης µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.Οικ. 30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής
Άµυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – ∆ικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ
1857 Β΄/ 15-5-2020).
2. ∆ιενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων, πλην των επειγουσών, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη
Υπηρεσίας και µετά από σχετικό ραντεβού.
3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
4. Κατάθεση ενδίκων µέσων.
5. ∆ιενέργεια αποποιήσεων
6. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κλπ, πλην
επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας µετά από
τηλεφωνική προσυνεννόηση µε αυτόν και στη συνέχεια αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος
µε το σχετικό αίτηµα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουµε αναρτήσει
στο blog του Ειρηνοδικείου.
Ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση (στην ιστοσελίδα www.solon.gov.gr)
αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών µη δηµοσίευσης διαθήκης και αποποίησης, ενδίκων
µέσων, ανακοπών και κληρονοµητηρίων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί διάταξη, τα οποία θα
αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στους δικαιούχους.
Αντίγραφα διαθηκών που έχουν δηµοσιευθεί και βρίσκονται στο ηλεκτρονικό αρχείο της
υπηρεσίας (δηλαδή από 1/1/19 µέχρι 13/3/20) θα χορηγούνται στους δικαιούχους
ηλεκτρονικά µετά από την αποστολή αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pistopoiitika.eirthess@gmail.com. Η επικύρωση των αντιγράφων των διαθηκών καθώς και
η παράδοση των ήδη εκδοθέντων πιστοποιητικών θα γίνεται καθηµερινά.
7. Αιτήσεις χορήγησης νοµικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές µόνο για επείγουσες
περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
8. Για κάθε επείγουσα περίπτωση θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.
(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ. 2
της προαναφερόµενης µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.Οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής
Άµυνας - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας – ∆ικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ
1857 Β΄/15-5-2020):
1. ∆ηµοσίευση αποφάσεων.
2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση
του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των προσωρινών διαταγών, που
έχουν ήδη χορηγηθεί µε ισχύ µέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία µαταιώνεται, από
τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ηµέρας της µαταίωσης, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της
παράτασης, χωρίς ακρόαση των διαδίκων.
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Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωµένων που είχαν µεταφερθεί (σύµφωνα µε τις µε
αριθµούς 12 και 14/2020 αποφάσεις του Τριµελούς Συµβουλίου) να συζητηθούν στις 26-52020 και 27-5-2020 µεταφέρονται εκ νέου για τις 9-7-2020 και 10-7-2020, αντίστοιχα, πλην
αυτών για τις οποίες η κύρια υπόθεση έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί σε προγενέστερο
χρόνο, οι οποίες θα συνεκδικασθούν µε την κύρια υπόθεση.
3. Οι δίκες ασφαλιστικών µέτρων που έχουν ως αντικείµενο εγγραφή συναινετικής
προσηµείωσης υποθήκης ή εξάλειψης ή µεταρρύθµισης ή ανάκλησης αυτής κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στην από 27-4-2020 ανακοίνωσή µας.
4. Οι δίκες ασφαλιστικών µέτρων που έχουν ως αντικείµενο εγγραφή, εξάλειψη ή
µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης κατ΄ αντιδικία, εγγυοδοσία, συντηρητική
κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική µεσεγγύηση, σφράγιση,
αποσφράγιση, απογραφή και δηµόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.∆.,
Ευρωπαϊκή διαταγή δέσµευσης λογαριασµού κατ’ άρθρο 738 Α Κ.Πολ.∆. και οι ανακλήσεις
αυτών και οι σχετικές µε αυτές διαφορές του 702 Κ.Πολ.∆.
5. Οι καταθέσεις δικογράφων, πλην της ηλεκτρονικής κατάθεσης που θα συνεχισθεί
κανονικά, από την Τρίτη 19-5-2020 θα γίνονται και µε φυσική παρουσία (εκτός των
κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση υποθέσεων που µαταιώθηκαν κατά το διάστηµα της
αναστολής), σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδοθούν και τις υποδείξεις της
Γραµµατείας.
Θα κατατίθενται από 21-5-2020 διαταγές πληρωµής και διαταγές απόδοσης της χρήσης
µισθίου οι οποίες θα κατατίθενται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο
2313311189.
Θα κατατίθενται σωµατεία και κληρονοµητήρια. Ως προς τα αµέσως ανωτέρω θα γίνεται
δεκτή µόνο η κατάθεση αυτών. Ως προς τα κληρονοµητήρια τα αποτελέσµατα της
δεκαήµερης ανάρτησης θα επέλθουν δέκα(10) ηµέρες µετά τη λήξη της αναστολής των
δικονοµικών προθεσµιών.
Επίσης θα κατατίθενται ιδιόγραφες διαθήκες και αιτήσεις κήρυξης αυτών σε κύριες.
(Γ) Σας ενηµερώνουµε ότι:
1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω
διαστήµατος της αναστολής και µαταιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα
µεταφερθούν σε νέα δικάσιµο, µε τρόπο που θα διευκρινισθεί σε νεότερη ανακοίνωσή µας,
µετά τη σχετική νοµοθετική ρύθµιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας
οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιµο από την Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου
∆ιεύθυνσης του Ειρηνοδικείου.
2. Οι προθεσµίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήµερο) των δικασίµων της
10ης, 11ης και 12ης Μαρτίου 2020 καθώς και οι προθεσµίες για την κατάθεση προτάσεων
και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύµφωνα µε την
προαναφερόµενη ΚΥΑ.
3. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται από την
Τετάρτη 20-5-2020, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Γραµµατείας και κατόπιν σχετικού
ραντεβού.
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4. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται µόνο τηλεφωνικά, καθηµερινά
µέχρι ώρα 13.00, στα τηλέφωνα 2313311387 ή 2313311388.
5. Η έκδοση απογράφων θα γίνεται µετά από αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος και
σύµφωνα µε ανακοίνωση που θα εκδοθεί.
6. Η επικύρωση αποφάσεων και η παράδοση σχετικών θα γίνεται σύµφωνα µε την από
11/5/2020 ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου.
7. Επίσης, από την Τρίτη 19/5/2020 θα γίνεται και κατάθεση δηµόσιων διαθηκών από
συµβολαιογράφους προς δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις σχετικές ανακοινώσεις που θα
εκδοθούν και τις υποδείξεις της Γραµµατείας, προκειµένου να γίνει η προεργασία και να
ταξινοµηθούν προς δηµοσίευση µετά τη λήξη της αναστολής των δικών.
Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας,
προτρέπουµε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να µην
προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά µόνον όσον αφορά στη
διεκπεραίωση των προαναφερόµενων εξαιρεθεισών περιπτώσεων και µετά από
προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, προτρέπουµε τους δικηγόρους να
προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που προβλέπεται
(τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αµοιβές και µισθώσεις).
Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόµενοι στο Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα
προβλεπόµενα µέτρα προστασίας, ήτοι:
1) Να χρησιµοποιούν µάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιµο στους κοινόχρηστους
χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των ενσήµων).
2) Να τηρούν τη νόµιµη απόσταση µεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 µ.).
3) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου και όχι
περισσότερα του ενός ατόµου ανά 10 τ.µ. στους κοινόχρηστους χώρους αυτού.
Για τα επείγοντα θέµατα παρακαλούµε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που έχουµε
δηµοσιοποιήσει.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Θωµαΐ Μελισσά-Χοϊλού

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεσθηµανή Παναγιωτίδου

Νικόλαος Μάνος
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κλεονίκη Περπερίδου

