
 

                         
                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Αριθμός Πράξης: 16/2020 

 
 
 

    Το Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 1,  ΑΑ 4, της με αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/06-11-2020), που αφορά τον τρόπο 

λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του 

Ειρηνοδικείου καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε 

ότι για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως και 30-11-2020 ισχύουν τα εξής: 

1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική]. 

2) Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Για 

το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα 

κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (eiraigial@gmail.com) δήλωση των πληρεξουσίων Δικηγόρων των 

διαδίκων,  ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η 

δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση 

στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Σημειώνεται πως οι Δικηγόροι των διαδίκων θα πρέπει να 

προσέλθουν στο ακροατήριο ώστε να δηλώσουν την παράσταση του εντολέα τους και 

να καταθέσουν τις έγγραφες προτάσεις τους. 

3) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας [άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ]. 

4) Δεν αναστέλλονται οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης, 

τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και στην κατάθεση 



σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για τις υποθέσεις, που έχουν 

συζητηθεί έως και τις 06-11-2020. 

5) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. 

6) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, 

συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, 

σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 

ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.  

7) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ 

ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της 

υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως,  με 

απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης 

προσωρινών διαταγών. 

8) Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων. Οι προσωρινές διαταγές, 

που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων των ν.3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη 

συζήτηση της υποθέσεως θα παρατείνονται μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από τον 

Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 

9) Επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την 

Γραμματεία του Ειρηνοδικείου για την ακριβή ώρα προσέλευσης του καταθέτοντος 

Δικηγόρου, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.   

10) Οι δίκες που εκδικάζονται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας 

αναστέλλονται. 

11) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για: α) έκδοση διαταγών πληρωμής, β) απόδοσης 

μισθίου, γ) χορήγηση νομικής βοήθειας. 



12) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων. Επίσης 

θα δημοσιεύονται οι ήδη κατατεθείσες διαθήκες. Σημειώνεται ότι στην 

προγραμματισμένη δικάσιμο της (Παρασκευής) 13-11-2020 δεν θα δημοσιευθούν 

διαθήκες.  

13) Πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, παρά μόνον όσα επιβάλλονται από λόγους ανωτέρας 

βίας και κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, από όπου θα 

γίνεται και η παραλαβή τους σε προκαθορισμένη ώρα. 

14) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως.  

15) Η γραμματεία του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετεί 

το κοινό και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των 

προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του Δικαστηρίου. 

16) Δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας-αποδοχής επ’ ωφελεία απογραφής και 

δηλώσεις τρίτου δεν πραγματοποιούνται, καθώς έχουν αναστελεί οι σχετικές 

προθεσμίες. 

Αίγιο, 09-11-2020 

Ο Ειρηνοδίκης 

Απόστολος Σαλαμαλίκης 

 


