
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   

ΠΡΑΞΗ 269/2021 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  

    Ενόψει της δημοσίευσης της νέας KYA Δ1α/Γ.Π.οικ.:Αρ 22439/ 

9.4.2021(ΦΕΚ Β 1441/10.4.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και 

ώρα 6:00», η οποία σύμφωνα με το άρθρο 14, τίθεται σε ισχύ σε κάθε 

περίπτωση την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00, συνεχίζεται η 

αναστολή εργασιών των Δικαστηρίων ως εξής: 1) Πραγματοποιούνται: α) 

Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α ΄ βαθμού οι οποίες εκδικάζονται 

σύμφωνα με το νόμο 4335/2015 ( Α’ 87),  

 β) οι δίκες 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, εγγυοδοσία, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, τις ανακλήσεις 

αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ 

(συμπεριλαμβανομένης και της εκδίκασης παραδεκτά σωρευόμενων στο 

ίδιο δικόγραφο αιτημάτων) στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες,  

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 εργάσιμη ημέρα της δικασίμου και μέχρι ώρα 13:00 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 στις παραπάνω περιπτώσεις, υποβάλλονται σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021, ατελώς, ήτοι χωρίς 

καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής. Η αναβολή μπορεί να δοθεί 

και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά 

την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την 

ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό 

αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 

ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία 

υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του Δικαστηρίου μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι ώρα 13:00 της 

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.  

δ) Η εξέταση αιτήσεων  χορήγησης και ανάκλησης Προσωρινών Διαταγών 

[και Υπερχρεωμένων], 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) Η κατάθεση: δικογράφων όλων των διαδικασιών έως 20 συνολικά 

ημερησίως (συμπεριλαμβάνονται και οι υποθέσεις υπερχρεωμένων) και 

όχι παραπάνω από δύο από κάθε Πληρεξούσιο Δικηγόρο, αιτήσεων για 

την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και απόδοσης μισθίου, αιτήσεων για 

χορήγηση Διάταξης κληρονομητηρίου ή έγκρισης ή τροποποίησης 

καταστατικού σωματείου και δηλώσεων τρίτου. Θα χορηγούνται 

αντίγραφα προγενεστέρων δηλώσεων τρίτου με μέγιστο αριθμό τις  2  

δηλώσεις ανά πληρεξούσιο δικηγόρο, και   

ζ) Δημοσίευση διαθηκών μέχρι 30 τον αριθμό κάθε δεύτερη Δευτέρα, 

αρχής γενομένης από την Δευτέρα 19-4-2021, τηρούμενης σχετικής 

λίστας, με τη δυνατότητα σε κάθε αιτούντα την δημοσίευση διαθήκης να 

προσκομίζει μέχρι δύο διαθήκες για την ίδια ημέρα δημοσίευσης. Όλα τα 

ανωτέρω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται με ραντεβού κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.  

 



2ο φύλλο της με αριθ. 269/2021 Πράξης της Διευθύνουσας το 

Ειρηνοδικείο Κορίνθου 

2) Νομική βοήθεια θα χορηγείται μόνο για τις ως άνω εξαιρούμενες της 

αναστολής περιπτώσεις. Η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων θα λαμβάνει 

χώρα κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη γραμματεία του 

Δικαστηρίου. 

3) Θα λαμβάνονται ένορκες βεβαιώσεις που προσάγονται προαποδεικτικά 

με τις προτάσεις μόνο κατόπιν κλήσης. Για τη λήψη τους θα προηγείται 

τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία. 

4) Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων, Διαταγών πληρωμής και 

απόδοσης χρήσης μισθίου, κληρονομητηρίων, σωματείων, Προσωρινών 

Διαταγών καθώς και αντίγραφα πρακτικών δημοσίευσης διαθήκης. Προς 

αποφυγή συνωστισμού και  κινδύνου για την δημόσια υγεία αλλά και προς 

καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, έκαστος πληρεξούσιος 

δικηγόρος θα δύναται να παραλαμβάνει μέχρι τρία (3) αντίγραφα. 

5) Προθεσμίες: Υπενθυμίζεται ότι δεν ισχύει 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).  

6) Η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ήδη 

αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης, θα κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 

7) Οι γραμματείς του Δικαστηρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα 

εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους μόνο για τα 

ανωτέρω ζητήματα και με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, ώστε να μην 

προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, κατά τις 

ώρες 8:30 έως 14:30. Υπενθυμίζεται ότι: α) είναι απαραίτητη η χρήση 

μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους, όσο και από τους 

εισερχόμενους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, δικηγόρους 

και πολίτες, β) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με 

απολυμαντικό που θα υπάρχει διαθέσιμο πριν από την είσοδο σε γραφεία 

ή στη δικαστική αίθουσα, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκόμενων εντός του κτιρίου του 

Ειρηνοδικείου Κορίνθου και δ) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχόμενων 

ατόμων σε γραφεία, ένας εξυπηρετούμενος ανά γραφείο, ενώ εντός του 



ακροατηρίου ο αριθμός των εισερχόμενων δεν θα υπερβαίνει τα δέκα 

πέντε (15) άτομα. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
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