
ΑΡΙΘΜΟΣ   36/2021 

ΠΡΑΞΗ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 

 

Αφού έλαβε υπόψη την Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10-4-2021 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 1441/10.4.2021), που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

Δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού SARS-CoV-2, με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία του Ειρηνοδικείου καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή 

συγχρωτισμού, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 έως 

και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, η οποία σύμφωνα με το 

άρθρο 14, β) τίθεται σε ισχύ την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 και ώρα 

6:00, για το  επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου στο οποίο εντάσσεται η 

Περιφέρεια Αττικής, αποφάσισε, ότι ως προς τη λειτουργία του 

Ειρηνοδικείου Περιστερίου, θα ισχύουν τα εξής: 

Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και 

ποινικών Δικαστηρίων με τις κάτωθι εξαιρέσεις: 

1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας του Ν. 

4335/2015 (Νέα Τακτική). 

2) Θα πραγματοποιούνται: α) οι δίκες Ανακοπών κατά της 

εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και των παραδεκτώς σωρευόμενων στο 

ίδιο δικόγραφο αιτημάτων, β) οι δίκες των Εργατικών Διαφορών και γ) οι 

δίκες των Ασφαλιστικών Μέτρων που έχουν ως αντικείμενο Εργατικές 

Διαφορές, Ανακοπές και Αιτήσεις Αναστολής κατά της εκτέλεσης, 

εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 

ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (άρ. 738
Α
 ΚΠολΔ), 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρ. 702 



ΚΠολΔ, καθώς και των παραδεκτώς σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο 

αιτημάτων στις οποίες (α, β και γ ως άνω περιπτώσεις), δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες και διάδικοι στο ακροατήριο.  

3) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της Εκουσίας δικαιοδοσίας και 

οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων και των 

υποθέσεων που δικάζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων των ν. 

3869/2010 και ν. 4745/2020, που συζητούνται χωρίς εξέταση 

μαρτύρων/διαδίκων, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων 

βεβαιώσεων. Δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης εκ μέρους του 

Εισαγγελέα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να κοινοποιείται μέχρι την 

προηγουμένη της δικασίμου ημέρα στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: 

eirprstr@otenet.gr) μέχρι τις 12.30 της προηγουμένης της δικασίμου 

εργάσιμης ημέρας, δήλωση όλων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των 

διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση 

μαρτύρων/διαδίκων. 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.  

4) Συναινετικά αιτήματα αναβολής, για τις προαναφερόμενες 

υποθέσεις, υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 

4790/2020, με έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των 

διαδίκων, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: 

eirprstr@otenet.gr) μέχρι τις 12.30 της προηγουμένης της δικασίμου 

εργάσιμης ημέρας. 



5) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και 

απόδοσης μισθίου, ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού για κάθε αίτηση ξεχωριστά 

εσίας. Αντίγραφα αυτών θα παραλαμβάνονται με ραντεβού. 

6) Θα συζητούνται συναινετικές: εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη 

και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, με έγγραφη διαδικασία 

ενώπιον του Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας, ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού για κάθε 

αίτηση ξεχωριστά (άρ. 161 του Ν. 4764/2020, ΥΑ 16737, ΦΕΚ Β 

1226/30-03-2021). 

7) 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/διαδίκων. 

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. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από 

κανένα από τους διαδίκους υπόμνημα, οι υποθέσεις θα ματαιώνονται και 

θα ακολουθήσει οίκοθεν επαναπροσδιορισμός τους από το Δικαστήριο. 

Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 158 του ν. 4764/2020. 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. 

8) Θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση Νομικής Βοήθειας 

ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού με τη Γραμματεία. 

9) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση Κληρονομητηρίων, καθώς 

και αιτήσεις για Αναγνώριση Σωματείων και τροποποίηση του 



καταστατικού αυτών ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού και ΜΟΝΟ μέχρι 2 

αιτήσεις για κάθε ραντεβού. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις 

κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα λαμβάνουν 

οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τη 

Γραμματεία. 

10) Θα κατατίθενται αιτήσεις για Δημοσίευση Διαθηκών και 

Κήρυξη Κυρίας Ιδιόγραφης Διαθήκης, μόνο κατόπιν ραντεβού και 

ΜΟΝΟ μέχρι δύο (2) αιτήσεις για κάθε ραντεβού. Θα δημοσιεύονται οι 

ήδη κατατεθειμένες διαθήκες και θα συζητούνται αιτήσεις κήρυξη κυρίας 

ιδιόγραφης διαθήκης, με μάρτυρες. Αντίγραφα θα παραλαμβάνονται 

ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού. 

11) 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. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος 

www.solon.gov.gr. 

12) Θα γίνονται Δηλώσεις Αποποίησης Κληρονομιών ΜΟΝΟ 

κατόπιν ραντεβού με τη Γραμματεία. 

13)  Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ για 

δικαστική χρήση. 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 ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ για τον ορισμό της ώρας για τη 

λήψη της ένορκης βεβαίωσης. 

14) Θα γίνονται βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής επί 

συναινετικών διαζυγίων ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού. 



15) Απόγραφα θα χορηγούνται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού και 

μόνο δύο (2) αιτήσεις για κάθε ραντεβού. 

16) Θα γίνονται δηλώσεις τρίτων ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού. 

17) Στις διαδικασίες που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση 

δικογράφων, θα τηρείται αποκλειστικά ο τρόπος αυτός κατάθεσης. Σε 

όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες, η κατάθεση δικογράφων θα γίνεται από 

τους πληρεξούσιους δικηγόρους ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού με την 

Γραμματεία και ΜΟΝΟ μέχρι δύο δικόγραφα για κάθε ραντεβού. 

Επίσης, ραντεβού απαιτείται και για την κατάθεση προτάσεων και 

προσθήκης-αντίκρουσης και μέχρι δύο (2) δικόγραφα για κάθε 

ραντεβού. 

18) Κατ΄ εξαίρεση, χωρίς ραντεβού θα εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ 

οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των προαναφερόμενων υποθέσεων που 

συζητήθηκαν, για το κλείσιμο των φακέλων τους ή για την προσκόμιση 

αναγκαίων εγγράφων επ΄ αυτών. 

19) Θα διενεργούνται όσες Προανακριτικές δικογραφίες έχουν 

χαρακτηριστεί από τον Εισαγγελέα ως επείγουσες ή κατεπείγουσες 

καθώς και όσες κατά τη κρίση του/της Ειρηνοδίκη που εκτελεί χρέη 

προανακριτικού υπαλλήλου χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης σε σχέση με 

τον χειρισμό ή την περαίωση αυτών.  

20) Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό 

διάστημα θα εξυπηρετούν τους πληρεξουσίους Δικηγόρους και το κοινό, 

κατά τις ώρες 09.00-13.00, ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ και μόνο 

στα προβλεπόμενα αντικείμενα. 

Για τις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Περιστερίου που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και υπό την 

προϋπόθεση ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, θα αποφασίζει η 

Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου και σε περίπτωση απουσίας της ο 

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. 



ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ, επίσης, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων 

για την προστασία όλων των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και 

κοινού και ειδικότερα : α) την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας 

από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη 

διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους 

χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ 

φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων 

εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του 

δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού. 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το 

Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες αλλά και τους 

πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις 

υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ 

ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ. Για το λόγο 

αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνο της Γραμματείας 

στους αριθμούς 2105711781 εσωτ. 1 και 2105748460 εσωτ. 4 και στο e-

mail: eirprstr@otenet.gr. 

   

                        Περιστέρι, 12 Απριλίου 2021 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Περιστερίου 

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΙΡΚΟΥ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Γ΄ 

 

 

 

 

 


