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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
             
 

       

Aφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 1 ΑΑ4, της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/23.1.2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 

Β 186/23.1.2021, 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 Νίκαιας καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφασίζουμε 

ότι για το χρονικό διάστημα από τη 25.1.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1.2.2021  και ώρα 

6:00  ισχύουν τα εξής: 

     1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν.4335/2015. 

     2) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες των ειδικών διαδικασιών, που συζητούνται χωρίς εξέταση 

μαρτύρων/διαδίκων. 

     3) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους  

οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας καθώς και οι δίκες που δικάζονται 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 3869/2010 και 4605/2019, χωρίς την εξέταση μαρτύρων/διαδίκων, 

αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.   

     4) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που συζητούνται χωρίς εξέταση 

μαρτύρων/διαδίκων, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ εξαίρεση, 

αποκλειστικά και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, 

εγγραφή ή εξάλειψη 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 ά́ρθρο 

738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ., 

δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

Για την εκδίκαση των υποθέσεων των άρθρων 2,3 και 4 παρ. 1  θα  πρέπει να κοινοποιείται 

μέχρι την προηγουμένη της δικασίμου ημέρα και μέχρι τη λήξη του ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού, 

στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφη 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 η υπόθεση 



 

θα  συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων Δικηγόρων  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Κ.Πολ.Δ., χωρίς την εξέταση μαρτύρων. 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. Ειδικά για τις υποθέσεις 

της εκουσίας δικαιοδοσίας που πρόκειται να συζητηθούν τη Δευτέρα 25.1.2021 οι σχετικές δηλώσεις 

συζήτησης των υποθέσεων θα δύναται να υποβληθούν και προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου από 

τους πληρεξουσίους Δικηγόρους των διαδίκων.  

       5) Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποθέσεις που αναφέρονται ως άνω στους αριθμούς 

2,3  και 4 υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020. 

       6) Δεν αναστέλλονται  οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της 

νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ).  

       7) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ,4ΙΒ και 

4ΙΣΤ του ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4745/2020. 

       8) Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, μόνο 

κατόπιν ραντεβού, με μέγιστο αριθμό τις δύο (2) αιτήσεις ανά υπογράφοντα Δικηγόρο. 

      9) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, καθώς και ανάκληση, εξάλειψη  και 

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

      10) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, συμπεριλαμβανομένων και των 

υποθέσεων του Ν. 3869/2010 (και αυτών στις οποίες έχει ορισθεί η επανασυζήτηση τους για τον 

ορισμό δόσεων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα) και του Ν. 4605/2019  θα συζητούνται διά 

υπομνημάτων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων και  χωρίς την εξέταση μαρτύρων. 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. Στις 

υποθέσεις που σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α. θα αποσύρονται και δεν θα συζητούνται, καθώς και 

στις υποθέσεις που υποβάλλονται συναινετικά αιτήματα αναβολής  κατά το άρθρο 158 παρ. 2  

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. Στις λοιπές υποθέσεις που σύμφωνα με την ως 

άνω Κ.Υ.Α. θα συζητηθούν χωρίς την εξέταση μαρτύρων, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων 

βεβαιώσεων, καθώς και σε εκείνες τις υποθέσεις οι οποίες θα συζητηθούν με την κατ εξαίρεση, 

σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α., εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο, η παράταση των προσωρινών 



 

 

διαταγών που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση των υποθέσεων, καταλείπεται στην 

κρίση του δικάζοντος Δικαστή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο ακροατήριο. 

      11)  Θα  κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. 

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

σωματείων και τροποποίηση του καταστατικού αυτών. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις 

κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα λαμβάνουν οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι 

μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τη Γραμματεία.   

       13) 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 για τη 

συζήτηση των αιτήσεων αυτών η απαιτούμενη εξέταση μάρτυρα στο ακροατήριο. 

       14) 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». 

       15) Δεν θα γίνονται δηλώσεις αποποίησης κληρονομιών. 

       16) Ένορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως του αντιδίκου και όπου 

δεν απαιτείται η εν λόγω κλήση, μόνο 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 για τον 

ορισμό της ώρας για τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης. 

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

        18) Απόγραφα  δεν θα χορηγούνται.  

        19) Δεν θα γίνονται δηλώσεις τρίτων. 

        20)Θα κατατίθενται δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και κλήσεις για επαναπροσδιορισμό 

υποθέσεων που ματαιώθηκαν προ της 9.11.2020. 

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

Εισαγγελέα ή από την Ειρηνοδίκη που εκτελεί χρέη προανακριτικού υπαλλήλου, ως  επείγουσες -  

κατεπείγουσες.  

       22) 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 υπό την προϋπόθεση ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης 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  


