
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 30.05.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 338/30.05.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Δόκιμη Ειρηνοδίκης Λαμπρινή Αποστόλου,  

αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ3 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/2021 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ 2233 Β/29-05-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

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

του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 31-05-2021 και ώρα 06.00 

έως και τη Δευτέρα 07-06-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική).  

β) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄51). 

γ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών καθώς και οι μικροδιαφορές. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά 

και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, 

εργατικές διαφορές, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση 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, οι 

σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων 

νομής καθώς και οι δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους που 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 

3869/2010, 4605/2019 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214). 



 - Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και 

ε υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.  

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν.3869/2010 και 4605/2019) 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών.  

2) Επίσης επιτρέπεται : 

 α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ενδίκων μέσων, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή 

κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών 

απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για χορήγηση νομικής 

βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση 

απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) η διενέργεια αποποιήσεων 

κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη.  

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

 

Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

 

 - Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 



 - Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει 

μάσκα.  

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Λαμπρινή Π. Αποστόλου 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 23.05.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 331/23.05.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Λαμπρινή Αποστόλου,  αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ3 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2141 

Β/22-05-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς τον σκοπό 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 06.00 

έως και τη Δευτέρα 31-05-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική).  

β) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄51). 

γ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών καθώς και οι μικροδιαφορές. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά 

και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, 

εργατικές διαφορές, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση 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, οι 

σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων 

νομής καθώς και οι δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους που 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 

3869/2010, 4605/2019 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214). 



 - Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και 

ε υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.  

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν.3869/2010 και 4605/2019) 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών.  

2) Επίσης επιτρέπεται : 

 α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ενδίκων μέσων, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή 

κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών 

απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για χορήγηση νομικής 

βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση 

απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) η διενέργεια αποποιήσεων 

κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη.  

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

 

Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

 

 - Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 



 - Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει 

μάσκα.  

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Λαμπρινή Π. Αποστόλου 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 15.05.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 323/15.05.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 3 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ 1944 Β/13-05-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

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

του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 14-05-2021 και ώρα 

06.00 έως και τη Δευτέρα 24-05-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

β) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄51). 

γ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά 

και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, 

εργατικές διαφορές, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση 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, οι 

σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και οι δίκες της παρ. 3 του 

άρθρου 943 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους που 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 

3869/2010, 4605/2019 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214). 

- Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και 

ε υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 



κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν.3869/2010 και 4605/2019) 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών. 

2) Επίσης επιτρέπεται : 

α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ενδίκων μέσων, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή 

κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών 

απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για χορήγηση νομικής 

βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση 

απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) η διενέργεια αποποιήσεων 

κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 



- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 09.05.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 307/09.05.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4 και το άρθρο 14 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/07-

05-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1872 Β/08-05-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

δικαστηρίων προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 10-05-2021 και ώρα 06.00 

έως και τη Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

β) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 2915/2001 (Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α΄51). 

γ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά 

και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, 

εργατικές διαφορές, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση 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, οι 

σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και οι δίκες της παρ. 3 του 

άρθρου 943 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους που 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 

3869/2010, 4605/2019 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214). 



- Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και 

ε υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν.3869/2010 και 4605/2019) 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών. 

2) Επίσης επιτρέπεται : 

α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ενδίκων μέσων, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή 

κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών 

απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για χορήγηση νομικής 

βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση 

απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) η διενέργεια αποποιήσεων 

κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 



- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 01.05.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 306/01.05.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-04-2021 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ 1814 Β/29-04-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

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

του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 03-05-2021 και ώρα 06.00 

έως και τη Δευτέρα 10-05-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

β) οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες 

δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

γ) Οι δίκες εργατικών διαφορών στις οποίες δύνανται να εξετάζονται 

μάρτυρες στο ακροατήριο. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές 

διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής 

διαδικασίας, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α 

ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, οι σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, 

καθώς και οι δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

- Στις ως άνω περιπτώσεις 1β και 1δ υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς 

σωρευομένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων. 

ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους που 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 

3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214), που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων - με εξαίρεση την οριζόμενη κατωτέρω 

περίπτωση υπό Ι - , αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων 



βεβαιώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία 

των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Εφόσον 

όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλλει δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία 

των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους 

πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν 

συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων 

των διαδίκων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, 

όταν παρίσταται ως διάδικος. Ι) Κατ’ εξαίρεση, στη διαδικασία της κήρυξης 

ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρο 803 παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και ε 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν.3869/2010 και 4605/2019) 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών. 

2) Επίσης επιτρέπεται : 

α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ενδίκων μέσων, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή 

κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών 

απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για χορήγηση νομικής 

βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση 



απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) η διενέργεια αποποιήσεων 

κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 25.04.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 277/25.04.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23-04-2021 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ 1682 Β/24-04-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

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

του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 26-04-2021 και ώρα 

06.00 έως και τη Δευτέρα 03-05-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

β) οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες 

δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

γ) Οι δίκες εργατικών διαφορών στις οποίες δύνανται να εξετάζονται 

μάρτυρες στο ακροατήριο. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές 

διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής 

διαδικασίας, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α 

ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, οι σχετικές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, 

καθώς και οι δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

- Στις ως άνω περιπτώσεις 1β και 1δ υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς 

σωρευομένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων. 

ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους που 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 

3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214), που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων - με εξαίρεση την οριζόμενη κατωτέρω 

περίπτωση υπό Ι - , αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων 



βεβαιώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία 

των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Εφόσον 

όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλλει δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία 

των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους 

πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν 

συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων 

των διαδίκων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, 

όταν παρίσταται ως διάδικος. Ι) Κατ’ εξαίρεση, στη διαδικασία της κήρυξης 

ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρο 803 παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και ε 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν.3869/2010 και 4605/2019) 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών. 

2) Επίσης επιτρέπεται : 

α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ενδίκων μέσων, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή 

κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών 

απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για χορήγηση νομικής 

βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση 



απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) η διενέργεια αποποιήσεων 

κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 10.04.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 253/10.04.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4 και το άρθρο 14 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/09-

04-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1441 Β/10-04-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

δικαστηρίων προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποφυγή συγχρωτισμού:  

Ι) Αποφασίζει ότι για τη Δευτέρα 12-04-2021 διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 

227/05-04-2021 πράξη του Ειρηνοδικείου Δύμης [σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ. 

1Β), ΑΑ 4 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02-04-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1308 Β/03-04-

2021]. 

ΙΙ) Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 13-04-2021 και ώρα 06.00 

έως και τη Δευτέρα 19-04-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

β) οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες 

δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

γ) Οι δίκες εργατικών διαφορών στις οποίες δύνανται να εξετάζονται 

μάρτυρες στο ακροατήριο. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές 

διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής 

διαδικασίας, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α 

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

ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

- Στις ως άνω περιπτώσεις 1β έως και δ υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς 

σωρευομένων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων. 



ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους που 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες του Ν. 

3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214), που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων - με εξαίρεση την οριζόμενη κατωτέρω 

περίπτωση υπό Ι - , αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων 

βεβαιώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία 

των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Εφόσον 

όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλλει δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία 

των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους 

πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν 

συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων 

των διαδίκων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του εισαγγελέα, 

όταν παρίσταται ως διάδικος. Ι) Κατ’ εξαίρεση, στη διαδικασία της κήρυξης 

ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας [άρθρο 803 παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και ε 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν.3869/2010 και 4605/2019) 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών. 

2) Επίσης επιτρέπεται : 

α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ενδίκων μέσων, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή 

κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 



κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών 

απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για χορήγηση νομικής 

βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση 

απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) η διενέργεια αποποιήσεων 

κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 05.04.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 227/05.04.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4 και το άρθρο 14 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02-

04-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1308 Β/03-04-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

δικαστηρίων προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 06-04-2021 και ώρα 06.00 

έως και τη Δευτέρα 12-04-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

1) Αναστέλλεται η εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων που έχουν 

προσδιοριστεί. Εξαιρούνται της αναστολής : 

α) οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

β) οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες 

δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

γ) Οι δίκες εργατικών διαφορών στις οποίες δύνανται να εξετάζονται 

μάρτυρες στο ακροατήριο. 

δ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές 

διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής 

διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

ε) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν 

ειδικούς νόμους που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας 

δικαιοδοσίας [υποθέσεις Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 

(Α΄214)] που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων - με εξαίρεση την 

οριζόμενη κατωτέρω περίπτωση υπό Ι - , αποκλειστικά με τη δυνατότητα 

προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 

της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη 

γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση 

των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 



αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία 

των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Εφόσον 

όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλλει δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία 

των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε 

περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους 

πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν 

συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων 

των διαδίκων. Ι) Κατ’ εξαίρεση, στη διαδικασία της κήρυξης ιδιόγραφης 

διαθήκης ως κυρίας  [άρθρο 803 παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να εξετάζονται 

μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις ως άνω περιπτώσεις υπό 1β έως και ε 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν. 4790/2021 με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων 

κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και 

χωρίς εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως 

τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των 

προσωρινών διαταγών. 

2) Επίσης επιτρέπεται : 

α) Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, (β) η κατάθεση αιτήσεων 

για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για 

έκδοση κληρονομητηρίων, για αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του 

καταστατικού τους, (γ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, 

για έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για 

χορήγηση νομικής βοήθειας, (δ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, 

διαταγών, διατάξεων κληρονομητηρίων και σωματείων, (ε) η βεβαίωση για 

γνήσιο υπογραφής συναινετικών διαζυγίων, (στ) η λήψη ενόρκων 

βεβαιώσεων, (ζ) η έκδοση απογράφων, (η) η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, (θ) 

η διενέργεια αποποιήσεων κληρονομιάς, (ι) η χορήγηση πιστοποιητικών με 

φυσική παρουσία, αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, (ια) η διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης 

καθώς και (ιβ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη 

αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι 

παραπάνω υπ’ αριθμ. 2α έως και ι ενέργειες, θα πραγματοποιούνται 



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) 

με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο αριθμός των ατόμων 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15). 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 04.04.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 225/04.04.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4 και το άρθρο 14 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02-

04-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1308 Β/03-04-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

δικαστηρίων προς τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη 

και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για τη Δευτέρα 05-04-2021 διατηρείται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 220/27-

03-2021 πράξη του Ειρηνοδικείου Δύμης [σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ. 1Β), ΑΑ 4 

της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-03-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1194 Β/27-03-2021]. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 27.03.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.       220  /27.03.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4  της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-03-2021 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ 1194 Β/27-03-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

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

του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 29-03-2021 και ώρα 06.00 

έως και τη Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

- Δεν θα εκδικασθούν τυχόν πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί, με 

εξαίρεση τις δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση 

του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη συζήτηση 

της υπόθεσης θα παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το 

Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων των Ν.3869/2010 

και 4605/2019. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων 

των Ν.3869/2010 και 4605/2019 έως τη συζήτηση της υπόθεσης θα 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η 

οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.  



- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και 

οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ). 

- Δεν θα κατατίθεται οποιοδήποτε δικόγραφο (αγωγή, αίτηση κλπ), ούτε 

αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση 

σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού αυτών, δημοσίευσης 

διαθήκης και κήρυξης διαθήκης ως κυρίας, εξαιρουμένων των αιτήσεων που 

περιέχουν αίτημα για τη χορήγηση ή την ανάκληση προσωρινών διαταγών. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email, και θα αποστέλλονται 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων. 

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) η 

έκδοση απογράφων, γ) οι δηλώσεις τρίτου, δ) η βεβαίωση για γνήσιο 

υπογραφής συναινετικών διαζυγίων. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από 

τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση των αποφάσεων και (γ) η 

διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, 

που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως 

τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 



 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη 

Γραμματεία και στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός 

ατόμου ανά 10 τ.μ. όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Κάτω Αχαΐα 20.03.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.       193  /20.03.2021

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4  της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19-03-2021 ΚΥΑ,

ΦΕΚ 1076 Β/20-03-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς

τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς

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

λειτουργία του Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και  τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή

συγχρωτισμού: 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 20-03-2021 και ώρα 06.00

έως και τη Δευτέρα 29-3-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής:

- Δεν θα εκδικασθούν τυχόν πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί, με

εξαίρεση τις δίκες της τακτικής διαδικασίας, που εκδικάζονται σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική).

- Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση

του  αντιδίκου.  Οι  προσωρινές  διαταγές  που  έχουν  χορηγηθεί  έως  τη

συζήτηση  της  υπόθεσης  θα  παρατείνονται  οίκοθεν  με  απόφαση  της

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης

των προσωρινών διαταγών.

- Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων των Ν.3869/2010

και 4605/2019. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων

των  Ν.3869/2010  και  4605/2019  έως  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης  θα

παρατείνονται  οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο,  η

οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 



- Αναστέλλονται  προσωρινά  οι  νόμιμες  και  δικαστικές  προθεσμίες  για  τη

διενέργεια  διαδικαστικών  πράξεων  και  άλλων  ενεργειών  ενώπιον  των

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και  η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

και οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και

διενέργειας πλειστηριασμών.

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ).

Ειδικά  οι  προθεσμίες  των  ανωτέρω  άρθρων,  εφόσον  λήγουν  εντός  του

χρονικού διαστήματος από 22.3.2021 έως και 26.3.2021, παρατείνονται για

επτά (7) ημέρες.

- Δεν  θα  κατατίθεται  οποιοδήποτε  δικόγραφο  (αγωγή,  αίτηση  κλπ),  ούτε

αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου,  καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση

σωματείων  και  τροποποίηση  του  καταστατικού  αυτών,  δημοσίευσης

διαθήκης και κήρυξης διαθήκης ως κυρίας, εξαιρουμένων των αιτήσεων που

περιέχουν αίτημα για τη χορήγηση ή την ανάκληση προσωρινών διαταγών.

- Δεν θα κατατίθενται  αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων.

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. 

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω  email, και θα αποστέλλονται

κατόπιν  προηγούμενης  συνεννόησης  με  τη  Γραμματεία  του  παρόντος

Δικαστηρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων.

- Ένορκες  βεβαιώσεις  θα  πραγματοποιούνται  μόνο  κατόπιν  κλήσεως  και

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) η

έκδοση  απογράφων,  γ)  οι  δηλώσεις  τρίτου,  δ)  η  βεβαίωση  για  γνήσιο

υπογραφής συναινετικών διαζυγίων.

- Εξαιρούνται  από  την  αναστολή  των  ενεργειών  (α)  όσες  δικογραφίες

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή

κατεπείγουσες  από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή  κρίνονται  ως τέτοιες

από τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση των αποφάσεων και



(γ)  η  διεκπεραίωση  οποιασδήποτε  άλλης  υπόθεσης,  πλην  των  ήδη

αναφερόμενων,  που  έχει  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  και  χρήζει  άμεσης

αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη.

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι :

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης,

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό.

- Δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος  στο  Ειρηνοδικείο,  προσώπου  που  δεν  φέρει

μάσκα.

- Οι  εισερχόμενοι  στο  Ειρηνοδικείο  θα  πρέπει  να  τηρούν  απαρέγκλιτα

απόσταση  τουλάχιστον  1,5  μέτρου  μεταξύ  τους,  ενώ θα  εισέρχονται  στη

Γραμματεία  και  στην  Αίθουσα  του  Δικαστηρίου  κατ’  ανώτατο  όριο  ενός

ατόμου ανά 10 τ.μ. όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης

 Ειρηνοδίκης

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 04.03.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.       145 /04.03.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4  της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/03-03-2021 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ 843 Β/03-03-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς τον 

σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 04-03-2021 και ώρα 06.00 έως 

και Τρίτη 16-3-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

- Δεν θα εκδικασθούν τυχόν πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί. 

- Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση 

του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη συζήτηση 

της υπόθεσης θα παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το 

Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων των Ν.3869/2010 

και 4605/2019. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων 

των Ν.3869/2010 και 4605/2019 έως τη συζήτηση της υπόθεσης θα 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η 

οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.  

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 



υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και 

οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν θα κατατίθεται οποιοδήποτε δικόγραφο (αγωγή, αίτηση κλπ), ούτε 

αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση 

σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού αυτών, δημοσίευσης 

διαθήκης και κήρυξης διαθήκης ως κυρίας, εξαιρουμένων των αιτήσεων που 

περιέχουν αίτημα για τη χορήγηση ή την ανάκληση προσωρινών διαταγών. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email, και θα αποστέλλονται 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) η 

έκδοση απογράφων, γ) οι δηλώσεις τρίτου, δ) η βεβαίωση για γνήσιο 

υπογραφής συναινετικών διαζυγίων. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από 

τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση των αποφάσεων και των 

ήδη κατατεθειμένων διαθηκών και (γ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης 

υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα 

και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την 

υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 



- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη 

Γραμματεία και στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός 

ατόμου ανά 10 τ.μ. όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 20.02.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.     125 /20.02.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  ΑΑ 4  της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/19-2-2021 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ 648 Β/20-2-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς τον 

σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 22-2-2021 και ώρα 06.00 έως 

και Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

- Δεν θα εκδικασθούν τυχόν πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί. 

- Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση 

του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη συζήτηση 

της υπόθεσης θα παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το 

Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων των Ν.3869/2010 

και 4605/2019. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων 

των Ν.3869/2010 και 4605/2019 έως τη συζήτηση της υπόθεσης θα 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η 

οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.  

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 



υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και 

οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν θα κατατίθεται οποιοδήποτε δικόγραφο (αγωγή, αίτηση κλπ), ούτε 

αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου, καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση 

σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού αυτών, δημοσίευσης 

διαθήκης και κήρυξης διαθήκης ως κυρίας, εξαιρουμένων των αιτήσεων που 

περιέχουν αίτημα για τη χορήγηση ή την ανάκληση προσωρινών διαταγών. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email, και θα αποστέλλονται 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) η 

έκδοση απογράφων, γ) οι δηλώσεις τρίτου, δ) η βεβαίωση για γνήσιο 

υπογραφής συναινετικών διαζυγίων. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από 

τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση των αποφάσεων και των 

ήδη κατατεθειμένων διαθηκών και (γ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης 

υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα 

και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την 

υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 



- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη 

Γραμματεία και στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός 

ατόμου ανά 10 τ.μ. όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 



  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

Αριθμός Πράξης   123/2021 

Η Ειρηνοδίκης  Δύμης 

 Αφού έλαβε υπόψιν της το άρθρο 237 παρ. 4 εδαφ. α  ΚΠολΔ, όπως το 

άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο  2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 

1 του Ν.4335/2015 (ΦΕΚ Α΄ 87/23-7-2015), 

 Για την εκδίκαση της υπ’ αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως:  37/28-09-2020 

αγωγής, 

ΟΡΙΖΕΙ 

Ημέρα συζήτησης της ως άνω αγωγής, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

την 10/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα   09.00, αριθμός Πινακίου: -4- 

 

                                               Κάτω Αχαΐα   12/02/2021 

 

  Η  Ειρηνοδίκης  

 

                                                   Χρυσούλα Κεβεντσίδου 

Ακριβές    Αντίγραφο      Υπηρεσιακό 

Κάτω Αχαΐα 12/02/2021 

 

Ο  Γραμματέας 

 

 

 
 

 

 

 

 

Δημήτριος Φελώνης 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κάτω Αχαΐα 14.02.2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.        124 /14.02.2021 

 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη τα άρθρα 1,  ΑΑ 4 και 14,4  της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 

ΚΥΑ, ΦΕΚ 534 Β/10-2-2021, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

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

Ειρηνοδικείου Δύμης καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.9769/12-02-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 586 

Β/13-02-2021:  

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 15-2-2021 και ώρα 06.00 έως 

και Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν τα εξής: 

- Δεν θα εκδικασθούν τυχόν πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί. 

- Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του 

αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη συζήτηση της 

υπόθεσης θα παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το 

Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων των Ν.3869/2010 

και 4605/2019. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων 

των Ν.3869/2010 και 4605/2019 έως τη συζήτηση της υπόθεσης θα 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η 

οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.  



- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και 

οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν θα κατατίθεται οποιοδήποτε δικόγραφο (αγωγή, αίτηση κλπ), ούτε αίτηση 

για έκδοση κληρονομητηρίου, καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση σωματείων 

και τροποποίηση του καταστατικού αυτών, δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης 

διαθήκης ως κυρίας, εξαιρουμένων των αιτήσεων που περιέχουν αίτημα για τη 

χορήγηση ή την ανάκληση προσωρινών διαταγών. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων. 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email, και θα αποστέλλονται 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτούντων. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) η 

έκδοση απογράφων, γ) οι δηλώσεις τρίτου, δ) η βεβαίωση για γνήσιο 

υπογραφής συναινετικών διαζυγίων. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από 

τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση των αποφάσεων και των 

ήδη κατατεθειμένων διαθηκών και (γ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης 

υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα 

Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 



- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, και 

να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. όταν 

αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       06-02-2021 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.    116  /06.02.2021 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378/05-02-2021 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 454/Β/05-02-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 06.02.2021 έως 15.02.2021 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες [τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2912/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4055/2012 (Α΄51), ειδικών διαδικασιών, μικροδιαφορών, ασφαλιστικών 

μέτρων, εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς 

νόμους που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας 

(υποθέσεις Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214))] που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων - με εξαιρέσεις τις οριζόμενες κατωτέρω 

περιπτώσεις υπό α και β - υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της 

προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη 

γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση 

των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση 

θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των 

διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Εφόσον όλοι οι 



διάδικοι έχουν υποβάλλει δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Επίσης, 

παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 158 παρ. 2 ν. 4764/2020, με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το 

πινάκιο.  

α) Αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως 

αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική 

μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά 

τα άρθρα 737 και 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 

κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, στις ανακλήσεις αυτών, καθώς και στις σχετικές με 

αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο 

ακροατήριο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή έγγραφης δήλωσης την 

προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα. 

β) Στη διαδικασία της κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας  [άρθρο 803 

παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 

4ΙΣΤ του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 

4745/2020 (Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και ανάκληση, 

εξάλειψη και μεταρρύθμιση αυτών, με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 161 παρ. 1 και 2 του Ν. 4764/2020. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπερχρεωμένων) μόνο δια υπομνημάτων των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Τα 

υπομνήματα θα προσκομίζονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των 

διαδίκων ενώπιον της Ειρηνοδίκη κατά την ορισθείσα προς συζήτηση ημέρα 

και ώρα, μαζί με τις εκθέσεις επίδοσης προς τους κλητευθέντες καθ’ ων η 

αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους 

από τους διαδίκους διά των υπομνημάτων ισχυρισμούς. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί από κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα 

ματαιώνονται και θα ακολουθηθεί οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το 



Δικαστήριο. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη συζήτηση 

της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το 

Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται είτε κατόπιν κλήσεως, είτε προς 

προσκόμιση στο Δικαστήριο, είτε αν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών και β) οι 

δηλώσεις τρίτου. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή : (α) όσες δικογραφίες προανάκρισης ή 

προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή κατεπείγουσες 

από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη διευθύνουσα 

το Ειρηνοδικείο, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης 

ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διατάξεων κληρονομητηρίων και 

σωματείων, (δ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για 

έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για 

χορήγηση νομικής βοήθειας, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων καθώς και (στ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης 

υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα 

Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 



στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       31-01-2021 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.    114  /31.01.2021 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29-01-2021 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 341/Β/29-01-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 30.01.2021 έως 08.02.2021 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες [τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2912/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4055/2012 (Α΄51), ειδικών διαδικασιών, μικροδιαφορών, ασφαλιστικών 

μέτρων, εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς 

νόμους που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας 

(υποθέσεις Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214))] που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων - με εξαιρέσεις τις οριζόμενες κατωτέρω 

περιπτώσεις υπό α και β - υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της 

προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη 

γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση 

των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση 

θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των 

διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Επίσης, 



παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 158 παρ. 2 ν. 4764/2020, με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το 

πινάκιο.  

α) Αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως 

αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική 

μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά 

τα άρθρα 737 και 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 

κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, στις ανακλήσεις αυτών, καθώς και στις σχετικές με 

αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο 

ακροατήριο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή έγγραφης δήλωσης την 

προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα. 

β) Στη διαδικασία της κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας  [άρθρο 803 

παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ και 4ΙΣΤ 

του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 

(Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και ανάκληση, 

εξάλειψη και μεταρρύθμιση αυτών, με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 161 παρ. 1 και 2 του Ν. 4764/2020. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπερχρεωμένων) μόνο δια υπομνημάτων των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Τα 

υπομνήματα θα προσκομίζονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των 

διαδίκων ενώπιον της Ειρηνοδίκη κατά την ορισθείσα προς συζήτηση ημέρα 

και ώρα, μαζί με τις εκθέσεις επίδοσης προς τους κλητευθέντες καθ’ ων η 

αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους 

από τους διαδίκους διά των υπομνημάτων ισχυρισμούς. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί από κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα 

ματαιώνονται και θα ακολουθηθεί οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το 

Δικαστήριο. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται  σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 158 του Ν. 4764/2020. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν 



χορηγηθεί έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση 

της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης 

των προσωρινών διαταγών. 

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται είτε κατόπιν κλήσεως, είτε προς 

προσκόμιση στο Δικαστήριο, είτε αν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών και β) οι 

δηλώσεις τρίτου. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή : (α) όσες δικογραφίες προανάκρισης ή 

προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή κατεπείγουσες 

από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη διευθύνουσα 

το Ειρηνοδικείο, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης 

ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διατάξεων κληρονομητηρίων και 

σωματείων, (δ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για 

έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για 

χορήγηση νομικής βοήθειας, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων καθώς και (στ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης 

υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα 

Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 



στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       24-01-2021 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.     65 /24.01.2021 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/22-01-2021 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 186/Β/23-01-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 25.01.2021 έως 01.02.2021 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες [τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2912/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4055/2012 (Α΄51), ειδικών διαδικασιών, μικροδιαφορών, ασφαλιστικών 

μέτρων, εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς 

νόμους που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας 

(υποθέσεις Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214))] που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων - με εξαιρέσεις τις οριζόμενες κατωτέρω 

περιπτώσεις υπό α και β - υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της 

προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη 

γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση 

των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση 

θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των 

διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Επίσης, 



παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 158 παρ. 2 ν. 4764/2020, με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το 

πινάκιο.  

α) Αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως 

αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική 

μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά 

τα άρθρα 737 και 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 

κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, στις ανακλήσεις αυτών, καθώς και στις σχετικές με 

αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο 

ακροατήριο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή έγγραφης δήλωσης την 

προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα. 

β) Στη διαδικασία της κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας  [άρθρο 803 

παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ και 4ΙΣΤ 

του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 

(Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και ανάκληση, 

εξάλειψη και μεταρρύθμιση αυτών, με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 161 παρ. 1 και 2 του Ν. 4764/2020. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπερχρεωμένων) μόνο δια υπομνημάτων των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Τα 

υπομνήματα θα προσκομίζονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των 

διαδίκων ενώπιον της Ειρηνοδίκη κατά την ορισθείσα προς συζήτηση ημέρα 

και ώρα, μαζί με τις εκθέσεις επίδοσης προς τους κλητευθέντες καθ’ ων η 

αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους 

από τους διαδίκους διά των υπομνημάτων ισχυρισμούς. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί από κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα 

ματαιώνονται και θα ακολουθηθεί οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το 

Δικαστήριο. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται  σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 158 του Ν. 4764/2020. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν 



χορηγηθεί έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση 

της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης 

των προσωρινών διαταγών. 

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται είτε κατόπιν κλήσεως, είτε προς 

προσκόμιση στο Δικαστήριο, είτε αν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών και β) οι 

δηλώσεις τρίτου. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή : (α) όσες δικογραφίες προανάκρισης ή 

προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή κατεπείγουσες 

από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη διευθύνουσα 

το Ειρηνοδικείο, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης 

ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διατάξεων κληρονομητηρίων και 

σωματείων, (δ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για 

έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για 

χορήγηση νομικής βοήθειας, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων καθώς και (στ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης 

υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα 

Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 



στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       17-01-2021 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.      62/17.01.2021 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15-01-2021 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 89/Β/16-01-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 18.01.2021 έως 25.01.2021 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες [τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2912/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4055/2012 (Α΄51), ειδικών διαδικασιών, μικροδιαφορών, ασφαλιστικών 

μέτρων, εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς 

νόμους που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και 

υποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214)] που συζητούνται χωρίς 

εξέταση μαρτύρων - με εξαιρέσεις τις οριζόμενες κατωτέρω περιπτώσεις υπό α 

και β - υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των 

διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Επίσης, 



παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 158 παρ. 2 ν. 4764/2020, με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το 

πινάκιο.  

α) Αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως 

αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική 

μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά 

τα άρθρα 737 και 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 

κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, στις ανακλήσεις αυτών, καθώς και στις σχετικές με 

αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο 

ακροατήριο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή έγγραφης δήλωσης την 

προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα. 

β) Στη διαδικασία της κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας  [άρθρο 803 

παρ.3 ΚΠολΔ] δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ και 4ΙΣΤ 

του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 

(Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και ανάκληση, 

εξάλειψη και μεταρρύθμιση αυτών, με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 161 παρ. 1 και 2 του Ν. 4764/2020. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπερχρεωμένων) μόνο δια υπομνημάτων των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Τα 

υπομνήματα θα προσκομίζονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των 

διαδίκων ενώπιον της Ειρηνοδίκη κατά την ορισθείσα προς συζήτηση ημέρα 

και ώρα, μαζί με τις εκθέσεις επίδοσης προς τους κλητευθέντες καθ’ ων η 

αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους 

από τους διαδίκους διά των υπομνημάτων ισχυρισμούς. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί από κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα 

ματαιώνονται και θα ακολουθηθεί οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το 

Δικαστήριο. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται  σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 158 του Ν. 4764/2020. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν 



χορηγηθεί έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση 

της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης 

των προσωρινών διαταγών. 

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται είτε κατόπιν κλήσεως, είτε προς 

προσκόμιση στο Δικαστήριο, είτε αν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών και β) οι 

δηλώσεις τρίτου. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή : (α) όσες δικογραφίες προανάκρισης ή 

προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή κατεπείγουσες 

από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη διευθύνουσα 

το Ειρηνοδικείο, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης 

ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, για έκδοση κληρονομητηρίων, για 

αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού τους, (γ) η 

δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διατάξεων κληρονομητηρίων και 

σωματείων, (δ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, για 

έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεων για 

χορήγηση νομικής βοήθειας, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων καθώς και (στ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης 

υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την υπογράφουσα 

Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 



στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       10-01-2021 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.    48 /10.01.2021 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/08-01-2021 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 30/Β/08-01-2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 11.01.2021 έως 18.01.2021 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες [τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2912/2001 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 4055/2012 (Α΄51), ειδικών διαδικασιών, μικροδιαφορών, ασφαλιστικών 

μέτρων, εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς 

νόμους που εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και 

υποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄214)] που συζητούνται χωρίς 

εξέταση μαρτύρων υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να 

αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των 

διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Επίσης, 

παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 158 παρ. 2 ν. 4764/2020, με 

κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 



ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το 

πινάκιο.  

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ και 4ΙΣΤ 

του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 

(Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και ανάκληση, 

εξάλειψη και μεταρρύθμιση αυτών, με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 161 παρ. 1 και 2 του Ν. 4764/2020. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπερχρεωμένων) μόνο δια υπομνημάτων των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση μαρτύρων. Τα 

υπομνήματα θα προσκομίζονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των 

διαδίκων ενώπιον της Ειρηνοδίκη κατά την ορισθείσα προς συζήτηση ημέρα 

και ώρα, μαζί με τις εκθέσεις επίδοσης προς τους κλητευθέντες καθ’ ων η 

αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους προβαλλόμενους 

από τους διαδίκους διά των υπομνημάτων ισχυρισμούς. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί από κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα 

ματαιώνονται και θα ακολουθηθεί οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το 

Δικαστήριο. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται  σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 158 του Ν. 4764/2020. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν 

χορηγηθεί έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση 

της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης 

των προσωρινών διαταγών. 

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 



- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται είτε κατόπιν κλήσεως, είτε προς 

προσκόμιση στο Δικαστήριο, είτε αν έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών και β) οι 

δηλώσεις τρίτου. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή : (α) όσες δικογραφίες προανάκρισης ή 

προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή κατεπείγουσες 

από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη διευθύνουσα 

το Ειρηνοδικείο, (β) η κατάθεση αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών, για 

έκδοση κληρονομητηρίων, για αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του 

καταστατικού τους, (γ) η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, (δ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση 

διαταγών πληρωμής, για έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, 

και αιτήσεων για χορήγηση νομικής βοήθειας, (ε) η βεβαίωση για γνήσιο 

υπογραφής συναινετικών διαζυγίων καθώς και (στ) η διεκπεραίωση 

οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα 

κρίνεται από την υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       15-12-2020 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.      536/15.12.2020 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/14-12-2020 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 5509/Β/15-12-2020) περί αντικατάστασης της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 

80189/12.12.2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5486 Β’/12.12.2020), που αφορά τον τρόπο 

λειτουργίας των δικαστηρίων προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 15.12.2020 έως 07.01.2021 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων 

ή διαδίκων υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων. Η σχετική δήλωση θα 

πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα 

στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 4722/2020, 

με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 

2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία 

υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 



προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα 

αποσύρονται από το πινάκιο.  

- Αναστέλλονται όλες οι δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των 

άρθρων των Ν. 3869/2010 και 4605/2019. 

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία 

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

- Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, 

συντηρητική κατάσχεση 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. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας 

το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- 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 οίκοθεν με 

απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών.  

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεις για χορήγηση 



νομικής βοήθειας, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος. 

 

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης ιδιόγραφων 

διαθηκών ως κυρίων. 

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) οι 

δηλώσεις τρίτου, γ) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής συναινετικών 

διαζυγίων. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από 

τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, καθώς και (γ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε 

άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την 

υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       13-12-2020 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.      535/13.12.2020 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 5486 Β’/12.12.2020), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 13.12.2020 έως 07.01.2021 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων 

ή διαδίκων υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων. Η σχετική δήλωση θα 

πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα 

στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 4722/2020, 

με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 

2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία 

υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα 

αποσύρονται από το πινάκιο.  



- Αναστέλλονται όλες οι δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των 

άρθρων των Ν. 3869/2010 και 4605/2019. 

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία 

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

- Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, 

συντηρητική κατάσχεση 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. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας 

το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- 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 οίκοθεν με 

απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών.  

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεις για χορήγηση 

νομικής βοήθειας, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος. 

 



- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης ιδιόγραφων 

διαθηκών ως κυρίων. 

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) οι 

δηλώσεις τρίτου, γ) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής συναινετικών 

διαζυγίων. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από 

τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, καθώς και (γ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε 

άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την 

υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κάτω Αχαϊα 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                       06-12-2020 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.      525/06.12.2020 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη το άρθρο 1,  Α/Α 4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 78363/05.12.2020 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 5350 Β’/05.12.2020), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς 

τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 07.12.2020 έως 14.12.2020 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον 

θα αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. 

Στους πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους 

μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων 

ή διαδίκων υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων. Η σχετική δήλωση θα 

πρέπει να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα 

στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 4722/2020, 

με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 

2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία 

υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα 

αποσύρονται από το πινάκιο.  



- Αναστέλλονται όλες οι δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των 

άρθρων των Ν. 3869/2010 και 4605/2019. 

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι 

κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και 

οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία 

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

- 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. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

μόνο δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας 

το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- 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 οίκοθεν με 

απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών.  

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, και αιτήσεις για χορήγηση 

νομικής βοήθειας, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση της 

Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος. 

 



- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης ιδιόγραφων 

διαθηκών ως κυρίων. 

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) οι 

δηλώσεις τρίτου, γ) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής συναινετικών 

διαζυγίων. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται μόνον 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από 

τη διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, καθώς και (γ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε 

άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την 

υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, 

και να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. 

όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 Ειρηνοδίκης 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κάτω Αχαΐα                      

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ                                                                           30-11-2020 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.     510 /30.11.2020 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης Ειρηνοδίκης Χρυσούλα Κεβεντσίδου αφού 

έλαβε υπόψη : 1) το άρθρο 1,  Α/Α 5 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/28.11.2020 

Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5255 Β’/28.11.2020), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

δικαστηρίων προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

2) την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/07.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και 3) τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

του Ειρηνοδικείου Δύμης χωρίς συνθήκες συγχρωτισμού, 

Αποφασίζει ότι για το χρονικό διάστημα 30.11.2020 έως και 07.12.2020 το 

Ειρηνοδικείο θα λειτουργεί ως ακολούθως: 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πολίτες μόνο σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα 

κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το κατεπείγον θα 

αξιολογείται σε κάθε περίπτωση από τη Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. Στους 

πολίτες θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετική βεβαίωση 

επιβεβαίωσης του ραντεβού πριν την προσέλευσή τους. 

- Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί πληρεξούσιους δικηγόρους μόνο 

κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, το οποίο θα κανονίζεται τηλεφωνικώς ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4335/2015 (Νέα Τακτική). 

- Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων 

ή διαδίκων υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr, έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων 

δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς 

την εξέταση μαρτύρων ή διαδίκων. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να αναφέρει τον 

αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τα στοιχεία των διαδίκων και 

τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 

αναβολής κατ’ άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 4722/2020, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 

2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirinodikeiodymis@yahoo.gr το 

αργότερο μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι 

λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο.  



- Αναστέλλονται όλες οι δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων 

των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων των Ν. 3869/2010 

και 4605/2019. 

- Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών 

του Ειρηνοδικείου και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, και οι κατά τις 

κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας 

πλειστηριασμών. 

- Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης 

δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ) και οι 

προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του Ν. 3869/2010 (Α΄ 130), όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4745/2020 (Α΄ 214). 

- Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία 

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

- 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. 

- Θα συζητούνται αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών μόνο 

δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς εξέταση 

μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί έως τη συζήτηση της 

υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της Διευθύνουσας το 

Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 

- 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 οίκοθεν με 

απόφαση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η οποία ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών.  

- Θα πραγματοποιούνται καταθέσεις δικογράφων όλων των διαδικασιών με 

φυσική παρουσία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κατόπιν προηγούμενης 

συνεννόησης (ραντεβού) με τη  Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, 

τηλεφωνικά ή μέσω email.  

- Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.  

- Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και έκδοση 

διαταγών απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, αιτήσεις για χορήγηση νομικής 



βοήθειας, και αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών ή κήρυξης ιδιόγραφων 

διαθηκών ως κυρίων. 

- Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία, αλλά μόνον κατόπιν 

ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος, μέσω email ή αποστολής του αιτήματος 

μέσω φαξ και η παραλαβή αυτών θα πραγματοποιείται μόνον κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και 

εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται: α) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών, β) η 

έκδοση απογράφων, γ) οι δηλώσεις τρίτου, δ) η βεβαίωση για γνήσιο υπογραφής 

συναινετικών διαζυγίων. Αντίγραφα αποφάσεων και διατάξεων θα χορηγούνται 

μόνον κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του παρόντος 

Δικαστηρίου. 

- Εξαιρούνται από την αναστολή των ενεργειών (α) όσες δικογραφίες 

προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης χαρακτηρίζονται ως επείγουσες ή 

κατεπείγουσες από τον παραγγέλοντα Εισαγγελέα ή κρίνονται ως τέτοιες από τη 

διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο, (β) η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων 

κληρονομητηρίων και σωματείων, καθώς και (γ) η διεκπεραίωση οποιασδήποτε 

άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, όπως τούτο θα κρίνεται από την 

υπογράφουσα Ειρηνοδίκη. 

 

              Περαιτέρω για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού, αποφασίζει ότι : 

- Το προσωπικό και οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένοι να 

κάνουν χρήση μάσκας εντός και εκτός των χώρων του Ειρηνοδικείου Δύμης, και 

να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Ειρηνοδικείο, προσώπου που δεν φέρει μάσκα. 

- Οι εισερχόμενοι στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα εισέρχονται στη Γραμματεία και 

στην Αίθουσα του Δικαστηρίου κατ’ ανώτατο όριο ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. όταν 

αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο. 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δύμης 

 

 Ειρηνοδίκης 

 

Χρυσούλα Ι. Κεβεντσίδου 

 

 



 

 

 

 












