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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
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Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

   1. Σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6 Νοεμβρίου 2020 

από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020,  

α) αναστέλλονται προσωρινά: 

αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων, 

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων, 

καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

της διενέργειας πλειστηριασμών. 

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α):  

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ 

(τακτική διαδικασία), Εξαιρούνται, επίσης, ως προς τις υποθέσεις που έχουν 

συζητηθεί έως και τις 6.11.2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης 

προσθήκης - αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, 

καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων. 

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87). 

βγ) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της 

δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η 

οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των Δικαστηρίων με τη χρήση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί 

χωρίς την εξέταση μαρτύρων. 

βδ) Οι 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 (π.δ. 503/1985, Α' 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 

κατ' άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με 

αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. 



βε) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς 

κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και 

έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως, παρατείνονται οίκοθεν με 

απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

βστ) Η δημοσίευση αποφάσεων. 

   2. Διευκρινιστικά: α) Οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για την 

δικάσιμο της 9ης-11-2020 (ειδικές, μικροδιαφορές, υπερχρεωμένα) 

ματαιώνονται. Για τις επόμενες δικασίμους οι δικηγόροι που έχουν σκοπό να 

συζητηθεί υπόθεση πελάτη τους χωρίς μάρτυρες, θα πρέπει σύμφωνα με τα 

ανωτέρω αναφερόμενα να στείλουν έγγραφη δήλωση στο e-mail του 

Ειρηνοδικείου Κορίνθου (eirinodkor@gmail.com) μέχρι τις 12:00 της 

προηγούμενης εργασίμου ημέρας (μέχρι τις 13:30 για την δικάσιμο της 10ης-

11-2020) ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση 

μαρτύρων. 

β) επιτρέπεται υπό την ισχύ της ως άνω ΚΥΑ η κατάθεση νέας αγωγής 

τακτικής διαδικασίας, οπότε και γι’ αυτήν τρέχει η προθεσμία του άρθρου 215 

§ 2 ΚΠολΔ, 

γ) η αναστολή για τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο, ισχύει και  

ως προς τις προθεσμίες αποποιήσεως κληρονομίας,  

δ) ένορκες βεβαιώσεις θα γίνονται μόνο οι ήδη ορισθείσες και εκείνες που θα 

κατατίθενται στην τακτική διαδικασία λόγω προθεσμιών και μόνο κατόπιν 

συνεννοήσεως (τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά) για την ώρα και ημέρα με τον 

αρμόδιο υπάλληλο, 

ε) στην αναστολή εργασιών εμπίπτουν και τα συναινετικά διαζύγια, 

και στ) για την ασφαλή διενέργεια των παραπάνω εξαιρουμένων δικών, 

χορηγήσεων Προσωρινών Διαταγών και αναγκαίων και επειγουσών 

δικαστικών ενεργειών θα πρέπει να τηρείται η χρήση μάσκας, απόσταση 

μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο. Καθορίζεται ανώτατο 

όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων 

ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.  
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