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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ   
Ερμού 6, Νίκαια  
Τ.Κ. 18450  
Τηλ. 2104914531  
Φαξ: 2104252333  
Email:  eirnikaia@gmail .com 

 
    Νίκαια,  20/9/2021 
          Αρ. Πρωτ.   143    

 
 
 
 

Π Ρ Α Ξ Η  

                
 
 
 
 
     Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Νίκαιας αφού έλαβε υπόψη              

     α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ. β΄ και 7 περ. α΄ και γ΄ του Κώδικα 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (N. 

1756/1988) και β) την Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4337/18.9.2021) 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα  20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 

Δευτέρα  27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»   και με κύριο γνώμονα την 

εύρυθμη και ασφαλή  λειτουργία του Ειρηνοδικείου Νίκαιας καθώς και τη 

μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού,  αποφασίζει ότι  από τη  Δευτέρα 

20 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 06.00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 

και ώρα 06:00 , θα ισχύουν τα εξής :  

       Α.  Θα διεξάγονται κανονικά όλες οι διαδικασίες, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του ν.4812/2021.  Ειδικότερα: Σε όλες  δίκες, πλην της νέας τακτικής 

(ν. 4335/2015) θα προηγείται χρονικός καταμερισμός των  εγγεγραμμένων στο 

πινάκιο ή το έκθεμα υποθέσεων, ο οποίος θα γνωστοποιείται από  το γραμματέα 

του δικαστηρίου το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου  εργάσιμη ημέρα 

με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών 

και Πειραιώς   και στις περιπτώσεις που διάδικος είναι και το Ελληνικό Δημόσιο, 

και στην  Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. Επίσης, θα αναρτάται στο ιστολόγιο του  

Ειρηνοδικείου. Στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα 
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συναινετικής  αναβολής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 

4812/2021, με κοινή  ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ' 

άρθρ. 242 παρ. 2 ΚπολΔ  , η οποία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του   

μέσω μηνύματος  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την 12η  ώρα της 

προηγούμενης της  δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Παρακαλούνται οι κ.κ. 

πληρεξούσιοι Δικηγόροι μαζί με  το σχετικό e -mail να αποστέλλουν και το 

αντίστοιχο παράβολο αναβολής ( άρθρο 105 παρ. 2 εδ. β Ν. 4812/2021  σε 

συνδυασμό με την παρ. 11 της ως άνω διάταξης).  

         Β. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και προκειμένου να διασφαλιστεί η  

προστασία της δημόσιας υγείας και η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου  όσοι 

εισέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου και δη δικαστικοί λειτουργοί, 

δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, εργαζόμενοι,  πολίτες πρέπει να επιδεικνύουν  

κατά την είσοδο στους χώρους , είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω 

κινητής συσκευής  α) είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID , σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ β) είτε πιστοποιητικό νόσησης COVID , 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ   γ) είτε βεβαίωση 

αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου  με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί 

εντός 72 ωρών πριν την είσοδο στους χώρους του Δικαστηρίου ή ελέγχου 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) , που έχει διενεργηθεί εντός 48 

ωρών πριν την είσοδο στους χώρους του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 

παρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ. Οι ως άνω υποχρεώσεις αφορούν και ανηλίκους άνω 

των 12 ετών, ενώ για ανηλίκους μεταξύ 4-11 ετών αρκεί δήλωση 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self  test) τελευταίου 24ώρου από την είσοδο στο 

Δικαστήριο . Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω  αρκεί δήλωση αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self test) τελευταίου 24ώρου από την είσοδο στο Δικαστήριο στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 1. κατάθεσης, υπό την προϋπόθεση  ότι έχουν 

εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα : α. αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας 

(ασφαλιστικών μέτρων , αναστολής  κ.λ.π.)  με αίτημα προσωρινής διαταγής, β. 

αίτησης εκουσίας  δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής, γ.  αυτοτελούς 

αιτήματος προσωρινής διαταγής και  2.  συζήτησης προσωρινής διαταγής . Στα 

πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασμένα με το κατάλληλο πιστοποιητικό δεν 

επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους του Δικαστηρίου.   
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        Γ)  Τα τμήματα της Γραμματείας του Δικαστηρίου  λειτουργούν με τήρηση 

μέτρων αποφυγής συνωστισμού, εξυπηρετούν δε τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους και το κοινό, κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά , και κατόπιν 

προγραμματισμένου ραντεβού. Προς τούτο,  παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι 

Δικηγόροι των διαδίκων να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου  (τηλ. 210 -4914531), ώστε να καθορίζεται η ώρα προσέλευσής 

τους για την εξυπηρέτησή τους.  

          Επιπρόσθετα, όλοι οι ε ισερχόμενοι 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 

 

 

                                                   

 


