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                                  Γαστούνη 9-11-2020 

           

    ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 69 

                 Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη  υπ’ όψιν  το άρθρο 1, ΑΑ4, της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-

11-2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ 4899 Β/6-11-2020, 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 Γαστούνης καθώς και τη 

μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από 

9-11-2020 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, όλων των διαδικασιών, 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 δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Αν αυτό δεν καθίσταται 

δυνατό και λόγω της φύσης κάποιων υποθέσεων αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου(διαδικασία 

μικροδιαφορών)κατά τις οποίες δύναται να παραστεί αυτοπρόσωπα ο διάδικος, δίνεται 

περαιτέρω η δυνατότητα στους διαδίκους και στους πληρεξουσίους δικηγόρους, να το 

δηλώνουν την ημέρα της δικασίμου και πριν την έναρξη της συνεδρίασης.  

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

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

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

στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και στην κατάθεση 
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σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για τις υποθέσεις, που έχουν 

συζητηθεί έως και τις 6-11-2020. 

5)Θα γίνεται κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών από τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους κατόπιν προγενέστερης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την γραμματεία του 

παρόντος Δικαστηρίου όπως επίσης και η παραλαβή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών θα 

γίνεται κατόπιν συνεννόησης. 

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 737,738ΚΠολΔ, 

Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738ΑΚΠολΔ, οι ανακλήσεις 

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

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, οίκοθεν με απόφαση του 

Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. 

8)Θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην 

περίπτωση 2, θα κατατίθενται αιτήσεις για παροχή νομικής βοήθειας και θα 

πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής στη διαδικασία συναινετικών 

διαζυγίων. 

9)Δε θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής, διαταγών αποδόσεως 

μισθίου και δε θα παραλαμβάνονται δηλώσεις τρίτων. 

10)Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων. Επίσης θα 

δημοσιεύονται οι ήδη κατατεθείσες διαθήκες. 

11)Θα χορηγούνται άπαντα τα πιστοποιητικά. 

12)΄Ενορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μόνο κατόπιν 

κλήσεως και προτείνεται ο χρονοκαταμερισμός τους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και 

της κάθε ώρας (10.10, 10.15 κ.λ.π.)για την όσο το δυνατόν αποφυγή του παρατηρούμενου 

συνωστισμού προς όφελος όλων.  

13)Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν 

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

προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου. 
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14)Όσον αφορά την περαίωση των ποινικών δικογραφιών του παρόντος Δικαστηρίου, οι 

προσδιορισθείσες για την 10η-11-2020 προανακρίσεις, για τις οποίες έχουν ήδη σταλεί 

κλήσεις, θα διεξαχθούν κανονικά. Κατά τα λοιπά, θα εκτελούνται μόνο οι επείγουσες 

δικογραφίες.  

 Το Ειρηνοδικείο Γαστούνης μερίμνησε, για τη λήψη  των αναγκαίων μέτρων για την 

προστασία όλων των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα, με την 

υπ’ αριθμόν 60/2020 πράξη του: α) όρισε την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από 

τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των 

χώρων του δικαστηρίου, β) μερίμνησε για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού 

διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης 

μεταξύ φυσικών προσώπων, δ)τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των 

ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε 

ακροατήριο δικαστού. 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ  

Όλγα Λάμπρη 


