
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   

ΠΡΑΞΗ 370/2021 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  

    Ενόψει της δημοσίευσης της νέας KYA Δ1α/Γ.Π.οικ.: Αρ 28503/ 

7.5.2021(ΦΕΚ Β 1872/8.5.2021) «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, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 

Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», η οποία  ειδικά για τα Δικαστήρια (σημείο 4 

του Πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1) ισχύει έως τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 (άρθρο 14 παρ. 1 της ΚΥΑ), συνεχίζεται η αναστολή 

εργασιών των Δικαστηρίων. 

Α) Εξαιρούνται της αναστολής και εκδικάζονται κανονικά:  

1. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με 

τον ν. 4335/2015 (Α' 87). 

2. Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 

4055/2012 (Α'51) με δυνατότητα εξέτασης μαρτύρων. 

3. Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, 

εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ (με δυνατότητα εξέτασης 

μαρτύρων). 

4. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων: α) Στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων 

που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της 

εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, διατροφές από τον νόμο, 

επιμέλεια και επικοινωνία, 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, τις σχετικές με αυτές διαφορές του 

άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 

ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. β) Στις 



υπόλοιπες δίκες ασφαλιστικών μέτρων δεν εξετάζονται μάρτυρες, 

παρέχεται όμως η δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. 

5. Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου 

βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη 

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

3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α' 214) (με δυνατότητα 

εξέτασης μαρτύρων). Συναινετικά αιτήματα αναβολής στις παραπάνω 

περιπτώσεις (πλην της υπ’ αριθ. 1), υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 

3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021.  

6. 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.  

 Β) 1. Θα πραγματοποιείται δημοσίευση διαθηκών μέχρι 50 τον αριθμό 

κάθε δεύτερη Δευτέρα, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 10-5-2021, 

τηρούμενης σχετικής λίστας, με τη δυνατότητα σε κάθε αιτούντα την 

δημοσίευση διαθήκης να προσκομίζει μέχρι δύο διαθήκες για την ίδια 

ημέρα δημοσίευσης. Τα ανωτέρω κατόπιν ραντεβού το οποίο θα 

καθορίζεται με τηλεφωνική επικοινωνία ώστε να αποφευχθεί ο 

συνωστισμός.  

2. Η διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης υπόθεσης, πλην των ανωτέρω 

αναφερόμενων, που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης, θα κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

προηγούμενη με αριθ. 269/2021 Πράξη. Για  όποια διευκρίνιση τυχόν 

χρειαστεί θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.  

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 


