ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΡΑΞΗ 826/2020
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σε συνέχεια της με αριθ. 820 /2020 Πράξεως ορίζονται τα εξής:
Α. 1) Θα συζητούνται, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, όπως μέχρι
σήμερα, συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία
σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. 2) Δεν θα συζητούνται
προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων. 3) Δεν κατατίθενται αιτήσεις
εκδόσεως Διαταγών Πληρωμής, δηλώσεις τρίτου, ένδικα μέσα. 4) Θα
δημοσιεύονται εκτός των αποφάσεων και οι διατάξεις σωματείων και
κληρονομητηρίων που έχουν ήδη κατατεθεί και έχει ολοκληρωθεί η
νόμιμη προδικασία τους, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται
ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων,
ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ: 1) H δημοσίευση διαθηκών. Επόμενη δικάσιμος
δημοσίευσης διαθηκών ορίζεται η 4η-12-2020. 2) Η χορήγηση
αντιγράφων αποφάσεων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. Εξαιρείται η
χορήγηση αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων
αυτών και των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων που θα εκδίδονται
το διάστημα αυτό. 3) Η κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε
πιστοποιητικού/βεβαίωσης κλπ., πλην επειγουσών περιπτώσεων, οι
οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά την αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου. 4) Η
κήρυξη ιδιόγραφων διαθηκών ως κύριες και 5) Οι αιτήσεις χορηγήσεως
νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις,
κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας,
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: 1) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση
πιστοποιητικών περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και περί μη
αποποιήσεως κληρονομίας, 2) η διεξαγωγή ενόρκων βεβαιώσεων που θα
χρησιμοποιηθούν στις λοιπές διαδικασίες στις περιπτώσεις που θα
συζητηθούν χωρίς μάρτυρα, κατά έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου
δικηγόρου ή του αιτούντος.

Β. 1) Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης
Υπηρεσίας. 2) Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το προαναφερόμενο
χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους
δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω
εξαιρέσεων λειτουργίας του Δικαστηρίου. Οι επιτρεπόμενες εργασίες θα
γίνονται από ώρα 09.00 έως 13.00 και εφόσον είναι εφικτό εξ
αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, ενώ το ωράριο
λειτουργίας της Γραμματείας για τα λοιπά καθήκοντα θα εξακολουθήσει
να είναι το νόμιμο και 3) οι υποθέσεις που θα αποσύρονται θα
επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν και ο ορισμός της νέας δικασίμου θα
γνωστοποιείται από το Γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο
Κορίνθου και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου.
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