
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

   Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 Αρ. ΦΕΚ 186/23-

1-2021 συνεχίζεται η αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων με τα ήδη 

ισχύοντα, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 

Διευκρινιστικά σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ισχύουν τα εξής: 

β) Εξαιρούνται  της αναστολής : 

βε) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2912/2001 (Α" 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 

4055/2012, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. 

βστ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. 

βζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, 

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 κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 

702 ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

βη) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου 

βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη 

διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 

3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), στις οποίες δεν 

εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης 

ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς και κατ' εξαίρεση στις δίκες εκουσίας 

δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης 

ως κυρίας (803 παρ. 3 ΚΠολΔ) δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο 

ακροατήριο. 

Στις υποπερ. βε), βστ), βζ) πρώτο εδάφιο και βη) λαμβάνει χώρα την 

προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων 

των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στην γραμματεία του 



Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι 

διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η 

υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η 

δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των 

διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να 

απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 

Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. βε) έως και βη), 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4764/2020. 

βια) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι 

οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που 

έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος 

ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 


