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Π Ρ Α Ξ Η   

Η Προϊσταµένη των Υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την ΚΥΑ µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.οικ.33202/28-05-2020 των Υπουργών Ανά-

πτυξης, & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Εργα-

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών που 

δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 2033/2020 τεύχος 2ο, και την σχετική τροπολο-

γία του κ. Υπουργού ∆ικαιοσύνης στο σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Υγεί-

ας σχετικά µε την «Κύρωση α) της από 13-04-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 

αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού  

COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και β) της από 01-

05-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών 

της πανδηµίας του κορωνοϊού  COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνι-

κή και οικονοµική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις»  

2) Την υποχρέωση για τήρηση των µέτρων που προβλέφθηκαν στα από 24-

04-2020 και 26-05-2020 πρακτικά της Επιτροπής Αντιµετώπισης  Εκτά-

κτων Συµβάντων ∆ηµόσιας Υγείας για λοιµογόνους παράγοντες λόγω της 

πανδηµίας του ιού Sars CoV2, και δη αυτών που αφορούν τον εντός των 

αιθουσών και των εν γένει περίκλειστων χώρων ανώτατο αριθµό εισερχο-

µένων προσώπων µε την αναλογία ένα άτοµο ανά 10 τ.µ. και την τήρηση 

ελάχιστης απόστασης 1,5 µέτρου µεταξύ των προσώπων  

3)  Το γεγονός ότι το Ειρηνοδικείο Λαυρίου διαθέτει µόνο µια αίθουσα α-

κροατηρίου  
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4) Τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας των παρευρισκοµένων µετεχόντων στις 

δίκες προσώπων Ειρηνοδικών, Γραµµατέων, Πληρεξουσίων ∆ικηγόρων και 

διαδίκων  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε  Ο Τ Ι  

Α) Τα πινάκια των δικασίµων του χρονικού διαστήµατος από 01-06-

2020 έως 15-07-2020  θα αναρτώνται στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του 

Ειρηνοδικείου και οι εγγραφείσες προς εκδίκαση υποθέσεις θα εκφωνούνται 

και θα διεξάγονται µε τη σειρά τους ανά δεκαπέντε λεπτά της ώρας η καθεµί-

α. 

Β) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραµένουν µόνο τα πρό-

σωπα που µετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και όταν θα 

αποχωρούν αυτά, τότε θα εισέρχονται τα πρόσωπα που µετέχουν στην αµέσως 

επόµενη υπόθεση. Οι µετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναµέ-

νουν στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο και να προσέρ-

χονται στο ακροατήριο όταν έρθει η ώρα εκδίκασης της υπόθεσής τους. 

Επιπλέον, µε σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση του πι-

νακίου και την οµαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, παρακαλούνται οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων όπως: 1) για κοινά αιτήµατα αναβολής 

(ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 241 Κ.Πολ.∆., να διατυπώνουν 

το σχετικό αίτηµα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή) τους ΚΑΙ 2) για παραίτηση 

του δικογράφου ή και του δικαιώµατος καθώς και για µαταίωση, να ενηµερώ-

νουν τη Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(email:eirinod.lavriou@gmail.com) το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 

προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προκειµένου οι υποθέσεις 

αυτές να προτάσσονται προς εκδίκαση κατά τη δικάσιµο αυτή. 

Τέλος, γίνεται ισχυρή σύσταση και παράκληση για χρήση µη ιατρικής 

µάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου προς όλους όσους εισέρχονται στο 

χώρο του Ειρηνοδικείου. 

Η Προϊσταµένη των Υπηρεσιών 

του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ 


