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Π Ρ Α Ξ Η

           Η Προϊσταμένη των Υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Λαυρίου

Aφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 1, ΑΑ4, της με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189

ΚΥΑ,ΦΕΚ Β΄ 5486/12.12.2020, που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των

Δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού

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

Ειρηνοδικείου Λαυρίου καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή

συγχρωτισμού, αποφασίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 13

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα

6:00 ισχύουν τα εξής:

1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που

δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015. 

2) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες των ειδικών διαδικασιών, που

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων/διαδίκων. Για το σκοπό αυτό μέχρι την

προηγουμένη της δικασίμου ημέρα και μέχρι τη λήξη του ωραρίου, θα

κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου δήλωση όλων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων, ότι η

συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων/διαδίκων και

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

εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ορισθείσα δικάσιμο, οπότε θα

πρέπει να παρίστανται νομίμως οι πληρεξούσιοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις



διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η ανωτέρω

δήλωση από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους των διαδίκων οι υποθέσεις

αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των

πληρεξουσίων Δικηγόρων. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020. 

3) Όλες οι δίκες της εκουσίας δικαιοδοσίας αναστέλλονται

(συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις

των άρθρων 3869/2010 και 4605/2019). 

4) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο

κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238

ΚΠολΔ). 

5) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του

ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020.

6) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και

απόδοσης μισθίου. 

7) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, με έγγραφη

διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4684/2020. 

8) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν

αποκλειστικά και μόνο 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. 

9) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών,

συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 και του Ν.

4605/2019, θα συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων Δικηγόρων

των διαδίκων και χωρίς την 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, δια των

υπομνημάτων τους, ισχυρισμούς. Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020. Σε περίπτωση που

δεν υποβληθεί από κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα οι υποθέσεις θα

ματαιώνονται και θα ακολουθήσει οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το

Δικαστήριο. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη

συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται οίκοθεν, με απόφαση της Ειρηνοδίκη

Υπηρεσίας, η οποία θα ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών

διαταγών. 

10) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. 

11) Θα κατατίθενται δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και κλήσεις για

επαναπροσδιορισμό υποθέσεων που ματαιώθηκαν προ της 9.11.2020. 

12) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και

σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα λαμβάνουν οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι

μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τη Γραμματεία. Δεν θα κατατίθενται

αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση

σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού αυτών. 

13) Θα δημοσιεύονται οι ήδη κατατεθείσες διαθήκες, ενώ δεν θα

επιτρέπεται η κατάθεση νέων αιτήσεων για δημοσίευση διαθηκών. Επίσης, δεν

θα συζητούνται αιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί για το παραπάνω χρονικό

διάστημα με αίτημα την κήρυξη (ή και τη δημοσίευση) ιδιόγραφων διαθηκών ως

κυρίων. 

14) Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά (περί μη δημοσίευσης διαθήκης,

αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και

περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου), με φυσική παρουσία, παρά μόνο

ηλεκτρονικά.

15) Δεν θα γίνονται δηλώσεις αποποιήσεις κληρονομιών. 

16) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως.

Προς αποφυγή δε συγχρωτισμού προτείνεται ο χρονικός καταμερισμός τους

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι

Δικηγόροι των αιτούντων τη λήψη ένορκης βεβαίωσης να επικοινωνούν



τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, προκειμένου να υπάρχει

συνεννόηση για τον ορισμό της ώρας για τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης ή

ενημέρωση της Γραμματείας για τον ήδη προσδιορισθέντα από τους

πληρεξουσίους Δικηγόρους χρόνο για τη λήψη αυτής. 

17) Θα γίνονται βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής επί συναινετικών

διαζυγίων μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τη Γραμματεία. 

18) Απόγραφα δεν θα χορηγούνται. 

19) Δεν θα γίνονται δηλώσεις τρίτων. 

Οι Γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα

εξυπηρετούν το κοινό και τους Πληρεξουσίους Δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα

πλην των προβλεπομένων ως άνω λεπτομερών εξαιρέσεων λειτουργίας του

Δικαστηρίου.

Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα εξυπηρετεί όλες τις εργάσιμες ημέρες

και από ώρα 08:30΄ μέχρι 13:00΄.

Η Προϊσταμένη των υπηρεσιών του
Ειρηνοδικείου Λαυρίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξης


