
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1857/15-5-2020), 

(Α) 1. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ προσωρινά, από 16-5-2020 έως και 31-5-2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:

α) Όλες  οι δίκες, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων με την επιφύλαξη 

των κατωτέρω εξαιρέσεων και

β) Η εκδίκαση προσωρινών διαταγών του Ν. 3869/2010 και Ν. 4605/2019, που έχουν 

προσδιοριστεί για συζήτηση κατά το άνω χρονικό διάστημα, οι οποίες θα αποσύρονται 

οίκοθεν χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή/ και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους. 

2. Επίσης, ενόψει της συνεχιζόμενης αναστολής, μέχρι και την 31η-5-2020, των 

δικαστικών και νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων 

ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων, καθώς και της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών, 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ επί του παρόντος και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης:

α) Καταθέσεις δηλώσεων τρίτου 

β) Διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας

γ) Καταθέσεις ενδίκων μέσων

δ) Καταθέσεις αιτήσεων διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου 

ε) Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων, πλην των περιπτώσεων που συντρέχει 

κατεπείγουσα περίπτωση (το κατεπείγον θα κρίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας)

στ) Παραλαβή προγραμμάτων πλειστηριασμών. 

3. Επιπλέον, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, δεν θα κατατίθενται αιτήσεις δημοσίευσης 

διαθηκών και κήρυξής τους κυρίας.



(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή:

1. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών (επί ασφαλιστικών μέτρων ή 

γνήσιας εκούσιας δικαιοδοσίας) αποκλειστικά και μόνο εφόσον αφορούν 

κατεπείγουσες περιπτώσεις (το κατεπείγον θα κρίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας). 

Στην περίπτωση αυτή, το αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διαταγής θα 

συζητείται παραχρήμα χωρίς κλήτευση του αντιδίκου.

2. Η εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, 

εγγραφή ή εξάλειψη ή ανάκληση 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. Από τις 

ανωτέρω υποθέσεις, ειδικότερα, η εκδίκαση των αιτήσεων συναινετικής εγγραφής, 

εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται μόνο εγγράφως, 

χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 

ΚΠολΔ, και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Ν. 4684/2020 

(ΦΕΚ τ. Α’ 86/25-4-2020).

3. Η δημοσίευση αποφάσεων, πράξεων και διατάξεων.

(Γ) Κατά τα λοιπά, κατά το άνω χρονικό διάστημα από 16-5-2020 μέχρι και 31-5-2020, 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:

α) Η κατάθεση, και με φυσική παρουσία, πάσης φύσεως δικογράφων όλων των 

διαδικασιών, εκτός των (ι) άνω ρητώς εξαιρουμένων και (ιι) των κλήσεων επαναφοράς 

των υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 

13-3-2020 και εφεξής, για τον τρόπο επαναπροσδιορισμού των οποίων θα ακολουθήσει 

νεότερη πράξη - ανακοίνωσή μας

β) Η διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων και προανακρίσεων

γ) Η έκδοση και λήψη απογράφων



δ) Η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση κληρονομητηρίου, σύστασης σωματείου και 

τροποποίησης καταστατικού σωματείου 

ε) Η λήψη αντιγράφων αποφάσεων, πράξεων, διατάξεων, διαθηκών, σχετικών 

εγγράφων κλπ.

στ) Οι βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια και

ζ) Η χορήγηση πιστοποιητικών, με φυσική παρουσία, μόνο όσων δεν εκδίδονται 

ηλεκτρονικά.   

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συγχρωτισμού, οι παραπάνω 

υπό στοιχ. (Γ)  γ’ έως και ζ’ ενέργειες, θα πραγματοποιούνται κατόπιν προηγούμενης 
τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού) με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου στα τηλ. 

22950-52633 και 22950-54133.

(Δ) Σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η δημοσίευση (όχι η κήρυξη κυρίας) διαθηκών, που έχουν προσδιοριστεί για την 

Πέμπτη 28-5-2020, θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

2. Οι λοιπές ήδη προσδιορισθείσες προς συζήτηση -κατά το άνω χρονικό διάστημα 

της αναστολής- υποθέσεις, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, θα αποσύρονται οίκοθεν 

χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή/ και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους. 

3. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της 

υπόθεσης, η οποία έχει προσδιοριστεί κατά το άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, θα 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος θα ορίζει και τη 

διάρκεια της παράτασης, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή παρουσία των διαδίκων 

ή/ και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους. 

4. Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης/αντίκρουσης, παρεμβάσεων, 

ανταγωγών, προσεπικλήσεων κλπ., που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα της 

αναστολής, παρατείνονται ισάριθμες ημέρες από τη λήξη του διαστήματος της 

αναστολής, συνεπώς, προτρέπουμε του κ. Δικηγόρους προβούν στην κατάθεση αυτών 

μετά τη λήξη του άνω χρονικού διαστήματος της αναστολής. 



(Ε) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο 

Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους κ. Δικηγόρους να μην προσέρχονται στους 
χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των 

προαναφερόμενων υποθέσεων, για δε τυχόν διευκρινίσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε 

όπως επικοινωνείτε αποκλειστικά τηλεφωνικά με το Ειρηνοδικείο στα τηλ. 22950-

52633 και 22950-54133. 

Επίσης, προτρέπουμε τους κ. Δικηγόρους να προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση 
δικογράφων, όπου αυτό προβλέπεται και είναι δυνατό.

Τέλος, στα πλαίσια εκτέλεσης της διάταξης του άρθρου έβδομου της υπ’ αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1857/15-5-2020), και προς διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας, ορίζονται τα παρακάτω αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την 

ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

όπως αυτά προβλέφθηκαν στην από 24-4-2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της 

Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους 

παράγοντες. Ειδικότερα:

1) Όλα τα πρόσωπα που εισέρχονται σε οιοδήποτε χώρο του Ειρηνοδικείου συνίσταται 

να φέρουν μάσκα. 

2) Είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με χρήση αντισηπτικού που είναι 

διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, πριν την είσοδο σε γραφεία ή 

δικαστική αίθουσα.

3) Αυστηρή τήρηση απόστασης προσώπων κατ’ ελάχιστον όριο 1,5 μέτρου.

4) Ανώτατο όριο παρευρισκομένων εντός του ακροατηρίου: ένα (1) άτομο ανά 
δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

5) Ανώτατο όριο εισερχομένων στους χώρους των γραφείων: ένα (1) άτομο τη 
φορά. 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Μαραθώνα

ΜΑΡΙΑ – ΑΜΑΛΙΑ ΝΤΑΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Δ’


