
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
38/2020

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Φλώρινας
Έχοντας υπόψη:
1 )Τις διατάξεις της με αριθ. ,πρωτ. Δ1α'/ΓΠ.Οικ. 18176/15-3-2020 ΚΥΑ 

των Υπουργών Άμυνας -  Υγείας -  Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β/864/15-3-2020), με 
την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων 
των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από
16.3.2020 έως και 27.3.2020.

2) Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. Δ1α,7ΓΠ.Οικ. 21159/27.3.2020 ΚΥΑ 
των Υπουργών Άμυνας -  Υγείας -  Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β/1074/27-3-2020), με 
την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων 
των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από
28.3.2020 έως και 10.4.2020.

3) το ότι οι με αριθμό κατάθεσης: 25/10-6-2019, 46/16-9-2019, 29/12- 
6-2019, 57/21-11-2019, 1/27-2-2020, 55/30-11-2018, 56/12-11-2019, 17/14-6-
2019, 1/8-1-2020, 59/26-11-2019, 18/6-3-2020, 38/9-8-2019, 55/01-11-2019, 
40/9-8-2019, 32/27-6-2019, 31/27-6-2019, 44/10-9-2019, 47/8-10-2019, 43/6- 
9-2019, 11/18-3-2019 (κλήση 35/2-8-2019), 13/26-02-2020 αγωγές ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας (Ειδική Διαδικασία), αποσύρθηκαν 
και δεν συζητήθηκαν κατά τις δικασίμους της 19.03.2020 και της 02.04.2020, 

λόγω της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου Φλώρινας.
4) το ότι οι με αριθμό κατάθεσης: 40/9-5-2019, 86/5-12-2019,10/28-2-

2020, 11/28-2-2020, 13/9-3-2020, 69/14-10-2019, 5/19-2-2020, 7/20-2-2020, 
12/5-3-2020, αιτήσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας 
(Εκούσια δικαιοδοσία), αποσύρθηκαν και δεν συζητήθηκαν κατά τις 
δικασίμους της 19.03.2020 και της 02.04.2020. λόγω της αναστολής των 
εργασιών του Πρωτοδικείου Φλώρινας.

5) Το άρθρο 34 της ΠΝΠ 1-5-2020 (ΦΕΚ Α' 90/1-5-2020) και την με 
αριθμό 32/2020 σύναψή πράξη μας.

6) Το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4690/2020, σύμφωνα με το οποίο, σε 
περίπτωση που η συζήτηση της υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού 
δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της 
αναστολής, δηλαδή μέχρι και της 31-5-2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με 
πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης



στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα 
εντός του χρονικού διαστήματος από 1-7-20 έως 15-7-20 ή από 1-9-20 έως 
15-9-20. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο 
μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Για τους λόγους αυτούς

Διατάσσουμε την οίκοθεν εισαγωγή προς συζήτηση των παραπάνω 
υποθέσεων σε νέα δικάσιμο, η οποία ορίζεται για την 02.07.2020, που θα 
γνωστοποιηθεί από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο Φλώρινας και 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Φλώρινα 01.06.2020

ιωτοδικών Φλώρινας


