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  Νίκαια,  26/4/2021 
       Αρ. Πρωτ.      60       

 
 
 
 

Π Ρ Α Ξ Η  
 

 

  Aφού  λάβαμε   υπόψη  τα  άρθρα  1  παρ. 1Αα και  1Β4 της  με  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26380 ΚΥΑ, 

ΦΕΚ Β 1682/24.4.2021, που  αφορά  τον  τρόπο  λειτουργίας των Δικαστηρίων προς το σκοπό 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19 και με 

κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή  λειτουργία του Ειρηνοδικείου Νίκαιας καθώς και τη 

μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζουμε  ότι για το χρονικό διάστημα από τη Μ. 

Δευτέρα 26.4.2021  και ώρα 6:00 έως και τη  Δευτέρα  3.5.2021  και ώρα 6:00  ισχύουν τα εξής: 

       1) Θα πραγματοποιούνται  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 κατά το άρθρο 738Α Κ.Πολ.Δ., οι 

ανακλήσεις αυτών, οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 Κ.Πολ.Δ., οι δίκες της παρ. 3 του 

άρθρου 943 Κ.Πολ.Δ.,  καθώς και των παραδεκτώς σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων, στις 

οποίες δύνανται να εξετάζονται  μάρτυρες στο  ακροατήριο. 

       2) Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις υποβάλλονται σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021. 

      3) Θα επιτρέπεται η κατάθεση και  έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, 

μόνο κατόπιν ραντεβού. Θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα των δημοσιευμένων διαταγών 

πληρωμής και διαταγών αποδόσεως μισθίου,  μόνο κατόπιν ραντεβού. 

       4) Θα  συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης  καθώς και η ανάκληση, εξάλειψη  και 

μεταρρύθμιση αυτών, με έγγραφη διαδικασία,   σύμφωνα με το άρθρο  161 παρ. 1 και  2 N.4764/2020,  

η ισχύς του οποίου έχει παραταθεί με  την υπ. αριθμ. 16737/2021  απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ. 1226 Β/30.3.2021). 

https://doc-10-6g-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/vq66ug4qpgj0s72bs7uo1epuvsvtb6k1/dvm1sd5s11bkl2ioh30c0d6irso1057o/1606640175000/gmail/11732215216665355202/ACFrOgBn5OGmOoGoRVl7LpO59S_o_4Un42rCbBvbxLqou8jj6D_E0DFcfiDqF8jVmhfUW-5mfeP6uvhjUaDIfQs5TwS3oQs5Wx3eBkkG8-99Uqr39NAYOypfJgxlcAg=?print=true&nonce=ihu2o1ffodecm&user=11732215216665355202&hash=5bj3jv4thtkjo5bjcs79untiuedvhm2f#page=1
https://doc-10-6g-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/vq66ug4qpgj0s72bs7uo1epuvsvtb6k1/dvm1sd5s11bkl2ioh30c0d6irso1057o/1606640175000/gmail/11732215216665355202/ACFrOgBn5OGmOoGoRVl7LpO59S_o_4Un42rCbBvbxLqou8jj6D_E0DFcfiDqF8jVmhfUW-5mfeP6uvhjUaDIfQs5TwS3oQs5Wx3eBkkG8-99Uqr39NAYOypfJgxlcAg=?print=true&nonce=ihu2o1ffodecm&user=11732215216665355202&hash=5bj3jv4thtkjo5bjcs79untiuedvhm2f#page=1


 

       5) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, θα συζητούνται δια υπομνημάτων 

των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων/διαδίκων. Τα 

υπομνήματα θα προσκομίζονται από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους των διαδίκων ενώπιον της 

Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας 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.  

      6) Θα γίνεται κατάθεση δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, κλήσεων, ενδίκων μέσων και ενδίκων 

βοηθημάτων κ.λ.π.), καθώς και κατάθεση προτάσεων και προσθηκών, αποκλειστικά κατόπιν 

ραντεβού. 

      7) Θα  κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. 

      8) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων καθώς και αιτήσεις για αναγνώριση 

σωματείων  και  τροποποίηση του καταστατικού αυτών.  

      9) Θα κατατίθενται  αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών, μόνο κατόπιν ραντεβού. Επίσης, θα 

συζητούνται  αιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί για το παραπάνω  χρονικό  διάστημα  με  αίτημα   την 

κήρυξη ( ή και τη δημοσίευση) ιδιόγραφων διαθηκών ως κυρίων, καθόσον  επιτρέπεται κατ εξαίρεση 

για τη συζήτηση των αιτήσεων αυτών η απαιτούμενη εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο. 

       10) 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 μετά από αίτηση στο mail του Τμήματος  Πιστοποιητικών του Ειρηνοδικείου 

(eirnikaia.cert@gmail.com), σύμφωνα με τη διαδικασία που ρητά περιγράφεται στην  ιστοσελίδα 

www.eir-nikaias.gr στην καρτέλα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ». 

       11) Θα γίνονται δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών,  ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.          

       12) Θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις, είτε με κλήτευση του αντιδίκου, είτε προς 

προσκόμιση αυτών στο Δικαστήριο, είτε με κατεπείγοντα χαρακτήρα. Προς αποφυγή δε συγχρωτισμού  

προτείνεται ο χρονικός καταμερισμός τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Για τον λόγο αυτό οι 

πληρεξούσιοι Δικηγόροι των αιτούντων τη λήψη ένορκης βεβαίωσης  θα πρέπει  να επικοινωνούν  

τηλεφωνικά  με  τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου,  προκειμένου ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ για  τον   

ορισμό της ώρας για τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης. 

        13) Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, διαθήκες κ.λ.π. 

        14)  Θα γίνονται βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής επί συναινετικών διαζυγίων.  



 

  

        15) Θα    χορηγούνται   απόγραφα   και θα   επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων ( αποφάσεων, 

πράξεων, διατάξεων κ.λ.π.)   

        16) Θα  γίνονται δηλώσεις τρίτων. 

        17)Θα διενεργούνται όσες προανακριτικές δικογραφίες έχουν χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο 

Εισαγγελέα ως επείγουσες ή  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.                                

        18) Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούν τους 

πληρεξουσίους Δικηγόρους και το κοινό, κατά τις ώρες 09.00-13.30,  ΜΟΝΟ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ και 

μόνο στα προβλεπόμενα αντικείμενα. Το ωράριο της  Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας κατά το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα ορίζεται από 09.00  έως 14.00. 

       Για τις αναγκαίες ενέργειες  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νίκαιας που έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, υπό τον όρο απόδειξης του κατεπείγοντος,  θα 

αποφασίζει η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου και σε περίπτωση απουσίας της η Ειρηνοδίκης 

Υπηρεσίας. 

      Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου πρέπει υποχρεωτικά να 

τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ήτοι :   

      1) Να φορούν μάσκα και να χρησιμοποιούν αντισηπτικό ( υπάρχει διαθέσιμο στους κοινόχρηστους 

χώρους του Ειρηνοδικείου) 

      2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση ( τουλάχιστον 1,5  μέτρο). 

      3)Να εισέρχονται ένας – ένας στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου. 

      4) Το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός της αίθουσας του καταστήματος  καθορίζεται σε 15 άτομα.   

 

 

 

  

Η Προϊσταμένη του  
Ειρηνοδικείου  Νίκαιας  

 
 
 

Ευαγγελία Κακουλίδου  


