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Π Ρ Α Ξ Η

 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λαυρίου

Aφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 1, ΑΑ4 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805

ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 843/03.03.2021, 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 Πέμπτη

04.03.2021 ώρα 6.00 έως και την Τρίτη 16.03.2021 και ώρα 6:00 ισχύουν τα

εξής: 

1) Δεν θα εκδικαστούν όλες οι πολιτικές υποθέσεις που έχουν

προσδιορισθεί για συζήτηση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

2) Δεν θα συζητηθούν οι προσδιορισθείσες υποθέσεις χορήγησης

προσωρινών διαταγών Ν.3869/2010 και Ν.4605/2019. 

3) 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. 

4) Δεν θα γίνονται καταθέσεις πάσης φύσεως δικογράφων με φυσική

παρουσία. Θα κατατίθενται με φυσική παρουσία μόνο δικόγραφα αιτήσεων

ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας μόνο εφόσον υπάρχει αίτημα

χορήγησης προσωρινής διαταγής ή ανάκλησης της και θα κρίνεται η βασιμότητα

ή μη του σχετικού αιτήματος από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας παραχρήμα, χωρίς

κλήτευση του αντιδίκου. 



5) Δεν θα γίνεται κατάθεση προτάσεων και των επικαλουμένων με αυτές

εγγράφων και κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 και 2

ΚΠολΔ , καθώς και κατά τα άρθρα 4H και 4Θ του Ν. 3869/2010, όπως τα δύο

τελευταία άρθρα προστέθηκαν με το άρθρο 1 Ν.4745/2020, καθόσον οι

προβλεπόμενες στα άρθρα αυτά προθεσμίες είναι σε αναστολή. 

6) Οι προθεσμίες κλεισίματος φακέλων υποθέσεων παρατείνονται κατά το

ως άνω χρονικό διάστημα αναστολής. 

7) Δεν θα γίνεται κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και

διαταγών απόδοσης μισθίου, ούτε θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα. 

8) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. 

9) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων καθώς και

αιτήσεις για αναγνώριση σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού αυτών. 

10) Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα δημοσιευθεισών αποφάσεων και

διατάξεων. 

11) Δεν θα γίνονται δημοσιεύσεις διαθηκών, ούτε κατάθεση αιτήσεων

προς δημοσίευση αυτών, ενώ δεν θα χορηγούνται αντίγραφα ήδη

δημοσιευθεισών διαθηκών. 

12) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών με φυσική

παρουσία, ούτε θα χορηγούνται πιστοποιητικά με φυσική παρουσία. Θα

εκδίδονται μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά.   

13) Δεν θα γίνονται δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών.

14) Δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις. 

15) Δεν θα γίνονται βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής επί

συναινετικών διαζυγίων. 

16) Δεν θα χορηγούνται απόγραφα. 

17) Δεν θα γίνονται δηλώσεις τρίτων. 

18) Δεν θα γίνονται συναινετικές προσημειώσεις. 

19) Θα γίνεται δημοσίευση αποφάσεων και διατάξεων. 

20) Θα διενεργούνται όσες προανακριτικές δικογραφίες έχουν

χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα ως επείγουσες/κατεπείγουσες,

καθώς και όσες κατά την κρίση της Ειρηνοδίκη που εκτελεί χρέη προανακριτικού



υπαλλήλου χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης σε σχέση με τον χειρισμό ή την

περαίωση αυτών. 

21) Οι Γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα

εξυπηρετούν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους και το κοινό ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ, κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 και μόνο στα προβλεπόμενα

αντικείμενα. 

                              Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λαυρίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξης


