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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχε ια της με αρ. πρωτ. 777 /16 -3 -2020 ανακο ίνωσής μας σας 

ενημερώνουμε , ότι σύμφωνα με την υπ' αρ ιθμ. Δ1α /Γ .Π .ο ι κ .21159 /27 -3 -

2020 (ΦΕΚ 1074 τ. Β ' ) Κοινή Υπουργ ική Απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Ά μ υ ν α ς - Υγε ίας - Δ ικα ιοσύνης αναστέλλετα ι προσωρινά η 

λε ιτουργία των εργασ ιών των πολ ι τ ι κών, πο ιν ικών δ ι καστηρ ίων καθώς 

και του Ανωτάτου Ειδ ικού Δ ικαστηρ ίου και των Ειδ ικών Δ ικαστηρ ίων του 

άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος 

και των νομ ίμων και δ ικαστ ικών προθεσμ ιών για τη δ ι ενέργε ια 

δ ιαδ ικαστ ικών πράξεων και άλλων ενεργε ιών ενώπιον των υπηρεσ ιών 

τους, καθώς επ ίσης και της παραγραφής των συναφών αξ ιώσεων, από 

28.3 .2020 έως, και 10 .4 .2020 νια προληπτ ικούς λόγους δημόσ ιας υγε ίας, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 26 .3 .2020 ε ισήγηση της Εθν ικής 

Επιτροπής Προστασ ίας Δημόσ ιας Υγε ίας έναντ ι του κορωνο ϊού COVID -

19. 

Στο άρθρο τρ ίτο παρ. 2γ της ανωτέρω απόφασης επ ισημα ίνετα ι , ότι 

«δ ι ενεργούντα ι δ ιασκέψε ις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσ ιακών 

τεχνολογ ικών μέσων, καθώς και επε ίγουσες δ ιασκέψε ις με φυσική 

παρουσ ία» . 

Η δ ιακοπή των συνεδρ ιάσεων των πο ιν ικών δ ικαστηρ ίων 

αποφασ ίζε τα ι από το αρμόδ ιο δ ικαστήρ ιο , το οποίο ανακο ινώνε ι την 

απόφασή του σε δημόσ ια συνεδρ ίαση. 
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Προς δ ι ευκόλυνση της ενημέρωσης των δ ιαδ ίκων, μαρτύρων και 

συνηγόρων, η κατά την παράγραφο 2 περ. ε ' και παράγραφο 3 δ ιακοπή 

της δ ίκης και ο ορ ισμός νέας δ ικασίμου, γνωστοπο ιούντα ι από το 

γραμματέα της έδρας στο Δ ικηγορ ικό Σύλλογο της έδρας του Δ ικαστηρ ίου 

και αν το Δ ικαστήρ ιο δ ιαθέτε ι ιστοσελ ίδα, αναρτάτα ι και σε αυτήν. 

Κατά τα λο ιπά ισχύουν όσα αναφέροντα ι στην με αρ. πρωτ. 777/16-

3 -2020 ανακο ίνωσή μας. 

ανίδης 

ε ίου Πάγου 

Κοινοποίηση: 
1) Εισαγγελέα Αρείου Πάγου 
2) Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας 


