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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

  
Ταχ.Δ/νση: Καλαβρφτων και Ελ Βενιζέλου 

 Τ.Κ.: 27200 
Tηλ.: 26220 28779 
Fax. : 2622028779 

e-mail: eirinodamal@gmail.com 

                                  Ακαιηάδα, 9-11-2020 

          Αξ.πξση:  153/2020 

 

                 Η Προϊσταμένη Ειρηνοδίκης Αμαλιάδας 

 Αθνύ έιαβε ππόςε  ππ’ όςηλ  ην άξζξν 1, ΑΑ4, ηεο κε αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 71342/6-

11-2020 ΚΥΑ, ΦΔΚ 4899 Β/6-11-2020, πνπ αθνξά ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ 

πξνο ην ζθνπό αληηκεηώπηζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη κε θύξην 

γλώκνλα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ακαιηάδαο θαζώο θαη ηε 

κεγαιύηεξε δπλαηή απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ, απνθάζηζε όηη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

9-11-2020 έσο θαη 30-11-2020 ηζρύνπλ ηα εμήο: 

1)Θα πξαγκαηνπνηνύληαη νη δίθεο ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ δηθάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4335/2015 [λέα ηαθηηθή]. 

2)Θα πξαγκαηνπνηνύληαη όιεο νη δίθεο, όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ, πνπ ζπδεηνύληαη ρσξίο 

εμέηαζε καξηύξσλ. Γηα ην ζθνπό απηό κέρξη ηηο 12.00 ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο δηθαζίκνπ 

εξγάζηκεο εκέξαο, ζα θνηλνπνηείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ κέζσ κελύκαηνο 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ, όηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε ζα εθδηθαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηύξσλ. Αλ απηό δελ θαζίζηαηαη 

δπλαηό θαη ιόγσ ηεο θύζεο θάπνησλ ππνζέζεσλ αξκνδηόηεηαο Δηξελνδηθείνπ(δηαδηθαζία 

κηθξνδηαθνξώλ)θαηά ηηο νπνίεο δύλαηαη λα παξαζηεί απηνπξόζσπα ν δηάδηθνο, δίλεηαη 

πεξαηηέξσ ε δπλαηόηεηα ζηνπο δηαδίθνπο θαη ζηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο, λα ην 

δειώλνπλ ηελ εκέξα ηεο δηθαζίκνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

3)Γελ αλαζηέιινληαη νη πξνζεζκίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξόλν θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 

ηεο λέαο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο. [άξζξα 215, 237, 238ΚΠνιΓ]. 
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4)Γελ αλαζηέιινληαη νη δηθνλνκηθέο πξνζεζκίεο θαηάζεζεο πξνζζήθεο-αληίθξνπζεο, ηόζν 

ζηελ ηαθηηθή όζν θαη ζηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ θαηάζεζε 

ζεκεηώκαηνο ζηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηηο ππνζέζεηο, πνπ έρνπλ 

ζπδεηεζεί έσο θαη ηηο 6-11-2020. 

5)Θα γίλεηαη θαηάζεζε δηθνγξάθσλ όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ από ηνπο πιεξεμνπζίνπο 

δηθεγόξνπο θαηόπηλ πξνγελέζηεξεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ γξακκαηεία ηνπ 

παξόληνο Γηθαζηεξίνπ όπσο επίζεο θαη ε παξαιαβή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ απηώλ ζα 

γίλεηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο. 

5)Θα ζπδεηνύληαη ζπλαηλεηηθέο πξνζεκεηώζεηο ππνζήθεο κε έγγξαθε δηαδηθαζία ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 4864/2020. 

 6)Θα πξαγκαηνπνηνύληαη δίθεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

εγγπνδνζία, εγγξαθή ή εμάιεηςε ή κεηαξξύζκηζε πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, ζπληεξεηηθήο 

θαηάζρεζεο θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαζηηθή κεζεγγύεζε, ζθξάγηζε, 

απνζθξάγηζε, απνγξαθή θαη δεκόζηα θαηάζεζε, θαηά ηα άξζξα 737,738ΚΠνιΓ, 

Δπξσπατθή Γηαηαγή δέζκεπζεο ινγαξηαζκνύ, θαη΄ άξζξν 738ΑΚΠνιΓ, νη αλαθιήζεηο 

απηώλ, θαζώο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 702ΚΠνιΓ.  

7)Θα ρνξεγνύληαη ή ζα αλαθαινύληαη πξνζσξηλέο δηαηαγέο ρσξίο θιήηεπζε ηνπ θαζ΄ νπ. Οη 

πξνζσξηλέο δηαηαγέο  πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη έρνπλ ηζρύ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο, 

ζα παξαηείλνληαη κέρξηο εθδόζεσο απνθάζεσο επί ηεο αηηήζεσο, νίθνζελ κε απόθαζε ηνπ 

Δηξελνδίθε ππεξεζίαο. 

8)Θα ζπδεηνύληαη πξνζσξηλέο δηαηαγέο Ν.3869/2010 θαηά ηα νξηδόκελα αλσηέξσ ζηελ 

πεξίπησζε 2, ζα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο γηα παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηε δηαδηθαζία ζπλαηλεηηθώλ 

δηαδπγίσλ. 

9)Γε ζα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο γηα έθδνζε δηαηαγώλ πιεξσκήο, δηαηαγώλ απνδόζεσο 

κηζζίνπ θαη δε ζα παξαιακβάλνληαη δειώζεηο ηξίησλ. 

10)Θα δεκνζηεύνληαη απνθάζεηο, δηαηάμεηο θιεξνλνκεηεξίσλ θαη ζσκαηείσλ. Δπίζεο ζα 

δεκνζηεύνληαη νη ήδε θαηαηεζείζεο δηαζήθεο. 

11)Θα ρνξεγνύληαη άπαληα ηα πηζηνπνηεηηθά. 

12)΄Δλνξθεο βεβαηώζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε Πέκπηε θαη Παξαζθεπή, κόλν θαηόπηλ 

θιήζεσο θαη πξνηείλεηαη ν ρξνλνθαηακεξηζκόο ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά θαη 

ηεο θάζε ώξαο (10:10, 10:15 θ.ι.π.) γηα ηελ όζν ην δπλαηόλ απνθπγή ηνπ παξαηεξνύκελνπ 

ζπλσζηηζκνύ πξνο όθεινο όισλ.  
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13)Οη γξακκαηείο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ην σο άλσ ρξνληθό δηάζηεκα δελ ζα εμππεξεηνύλ 

ην θνηλό θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ζε άιια αληηθείκελα, πιελ ησλ 

πξνβιεπόκελσλ σο άλσ εμαηξέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

 Τν Δηξελνδηθείν Ακαιηάδαο κεξίκλεζε, γηα ηε ιήςε  ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία όισλ ησλ δηθαζηώλ, ππαιιήισλ, δηθεγόξσλ θαη θνηλνύ θαη εηδηθόηεξα, κε ηελ 

ππ’ αξηζκόλ 15/2020 πξάμε ηνπ: α) όξηζε ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο από 

ηνπο δηθαζηέο, γξακκαηείο, ζπλεγόξνπο, δηαδίθνπο θαη ινηπνύο παξηζηακέλνπο εληόο ησλ 

ρώξσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, β)κεξίκλεζε γηα ηε δηαζεζηκόηεηα αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ 

δηαιύκαηνο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Δηξελνδηθείνπ, γ) ηελ ηήξεζε 1,5 κέηξνπ απόζηαζεο 

κεηαμύ θπζηθώλ πξνζώπσλ, δ)ηνλ θαζνξηζκό αλώηαηνπ νξίνπ εηζεξρνκέλσλ εληόο ησλ 

αθξναηεξίσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηα 15 άηνκα κε επζύλε ηνπ δηθάδνληνο ζε θάζε 

αθξναηήξην δηθαζηνύ. 

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΣΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ  

Αναστασία Αντωνοπούλοσ 


