
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   

ΠΡΑΞΗ 218/2021 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  

    Ενόψει της δημοσίευσης της νέας KYA Δ1α/Γ.Π.οικ.: Αρ 20651/2-4-

2021(ΦΕΚ Β 1308/3.4.2021)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη 6 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00 έως την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» 

συνεχίζεται η αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων με τις εξής αλλαγές: 

1) Πραγματοποιούνται: Α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α΄ βαθμού 

οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με το νόμο 4335/2015 ( Α’ 87). Β) Οι 

δίκες α΄ βαθμού εργατικών διαφορών και ανακοπών κατά της 

εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που 

έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές,  ανακοπές και αιτήσεις 

αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας στις οποίες δύναται 

να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις 

των πληρεξουσίων Δικηγόρων. Δεν εκδικάζονται οι υποθέσεις 

προσημειώσεων και εξαλείψεων είτε με μάρτυρες είτε χωρίς). 

Γ) 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) [υπερχρεωμένα], 

στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα 

προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Προς τούτο υποβάλλεται την 

προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων 

όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς 

την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στην γραμματεία του 

Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (εάν δεν 

υποβληθεί η δήλωση οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται). 

Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλλει δήλωση κατά το προηγούμενο 

εδάφιο η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων Δικηγόρων 

των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. 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 (χωρίς προηγούμενες δηλώσεις 

των πληρεξουσίων δικηγόρων). Συναινετικά αιτήματα αναβολής 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021. 

Δ) Η εξέταση αιτήσεων  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. 

Ε) Οι καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για την έκδοση Διαταγών 

Πληρωμής, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Επίσης η κατάθεση 

δικογράφων προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στις υποθέσεις νέας 

τακτικής διαδικασίας, κατά την υφιστάμενη ΚΥΑ [ως ισχύει ήδη δυνάμει 

της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076) και της ΚΥΑ 

18877/26.3.2021 (Β’ 1194)].  

2) Προθεσμίες: Δεν ισχύει από την 6.4.2021 η αναστολή των νομίμων 

και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων 

σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021 

(Συνεπώς θα πραγματοποιούνται και οι δηλώσεις αποποίησης 

κληρονομιάς ). 

Υπενθυμίζεται ότι στην τακτική διαδικασία έχει αρθεί η αναστολή των 

προθεσμιών των άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ ήδη δυνάμει της ΚΥΑ 

υπ’ αριθ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076/20.3.2021) σύμφωνα και με τις  

σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4790/2021.   

Όπου χρειαστεί περαιτέρω διευκρίνιση ή συμπλήρωση θα εκδοθεί 

ανακοίνωση. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 


