
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 /27-11-2020 (ΦΕΚ 

B 5255/2020)  η αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων συνεχίζεται μέχρι 

και την 7η-12-2020 με τα ήδη ισχύοντα υπό την προηγούμενη ΚΥΑ,  

πλέον των παρακάτω: 1) Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων, αφού λαμβάνει χώρα την 

προτεραία της δικασίμου (έως 12 το μεσημέρι) έγγραφη δήλωση των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων η οποία κοινοποιείται στην 

γραμματεία με την χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

(eirinodkor@gmail.com). Συναινετικά αιτήματα αναβολής θα 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020 με 

δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία  θα 

κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί 

δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις 

αποσύρονται και δεν συζητούνται. 

 2) Δεν δικάζονται γνήσιες υποθέσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Οι υποθέσεις 

των ν. 3869/2010 και 4605/2019 συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Για 

το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί 

προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο 

ή έκθεμα. 

3) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών 

συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων 

χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί 

και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με 

απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 

4) Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων. Οι 

προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων των ν.3869/2010 

και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως θα 

παρατείνονται μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 
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5) Θα πραγματοποιείται κατάθεση δικογράφων κάθε μέρα από τους  

πληρεξούσιους δικηγόρους μέχρι 6 τον αριθμό καθώς και κατάθεση ένδικων 

μέσων από ώρα 09.00 έως 13.00. 

6) Όσον αφορά την έκδοση  πιστοποιητικών, θα  χορηγούνται  μόνον όσα 

εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης 

διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

 


