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ΤΜ DΙΑ ΙΕΙΤΟΠΝ

Αθήνα, 6-5-2019
Αρ. πρωτ.: οικ.27002
ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ.
] . ΙΙρόεδρο του ΣτΕ
Πρόεδρο και Εισαγγελέα τον Αρείου Πάγου
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των
Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων
Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών και
Πρωτοδικών της Χώρας
(µε την παράκληση να ενηµερώσουν τα
δικαστήρια των περιφερειών τους)
Προέδρους ∆ιοικητικών Εφετείων και
Πρωτοδικείων
∆ικηγορικούς και Συµβολαιογραφικούς
Σύλλόγους της Χώρας
Συλλόγους δικαστικών επιµελητών της
Χώρας

Θέµα: «Ευρωεκλογές, δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές ης 26'κ Μάώυ 2019 και επανάληψη
δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών της 2111 Ιοννίον 2019.»
Α) Εν όψει της διενέργειας των ευρωεκλογών, καθώς και των περιφερειακών και δηµοτικών
εκλογών στις 26 Μάϊον 20] 9 και των επαναληπτικών δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών στις
2 Ιούνίου 2019, σας γνωρίζούµε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της
Χώρας από την 22° Μαΐου 2019 έως και την 31η Μαίου 2019. Στην περίπτωση διενέργειας
επαναληπτικών δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου, η αναστολή
παρατείνεται µέχρι και την 5η Ιουνίου 2019. Ποινικές δίκες που θα αρχίσούν στο ακροατήριο πριν
από την 22° Μαίου 2019 και δεν θα περατωθούν την ίδια µέρα, συνεχίζονται µετά την 5^ Ιούνίου
2019.
Β) Ειδικά για: α) το Α1 " Τµήµα του Άρειου Πάγου οι δικάσιµοι αναστέλλονται από την 20η
Μαίου 2019 έως και την 29η Μαίου και β) το Πρωτοδικείο Αθηνών και το Ειρηνοδικείο Αθηνών οι
εργασίες αναστέλλονται από την 22° Μαΐου 2019 έως και την 31η Μάϊου 2019 και στην περίπτωση
διενέργειας επαναληπτικών δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, η αναστολή παρατείνεται
µέχρι και την 7η Ιουνίου 2019. Οι ποινικές δίκες που Θα αρχίσούν στο ακροατήριο πριν από την 22°
Μαίου 2019 και δεν θα περατωθούν την ίδια µέρα, συνεχίζονται µετά την 7° Ιοννίον 2019.
Γ) Ζητήµατα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και την διαδικασία των
ασφαλιστικών µέτρων θα ρυθµιστούν µε αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων. Σε
ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασµών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά
διαστήµατα.
∆} Παρακαλούµε τούς Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα
Ειρηνοδικεία και Πταισµατοδικεία της περιφέρειάς τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΑΟΓΗΡΟΥ

Με εντολή Υπουργού
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