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ηα πιαίζηα ησλ ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ. Οηθ. 17734 (ΦΔΚ 833 Β/12-

3-2020) Γ1α/ΓΠ. Οηθ. 18176 (ΦΔΚ 864 Β/15-3-2020), Γ1α/Γ.Π.νηθ 21159 

(ΦΔΚ 1074 Β/27-3-2020), Γ1α/ΓΠ.Οηθ.24403/10-4-2020, 

Γ1α/ΓΠ.Οηθ.26804/25-4-2020 θαη ηεο Γ1α/ΓΠ.Οηθ.30340/15-5-2020 Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ –Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε- Δζληθήο Άκπλαο – εξγαζία θαη Κνηλσλ Τπνζέζεσλ - Τγείαο - 

Γηθαηνζύλεο –Δζσηεξηθώλ (ΦΔΚ 1857 Β/15-5-2020) «γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

κέηξνπ ηεο ελ κέξεη πξνζσξηλήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη 

Δηζαγγειηώλ ζην ζύλνιν Δπηθξάηεηαο  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 16-5-2020 

έσο θαη 31-5-2020» θαη ζε ζπλέρεηα ησλ ππ΄αξηζκ. 6/2020, 28/2020, 29/2020 

θαη 31/2020 πξάμεσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λαγθαδά  γλσζηνπνηνύληαη ηα εμήο: 

         Α) Αναζηέλλονηαι από 16-5-2020 κέρξη ηηο 31-5-2020: 

-Γηελέξγεηα ελόξθσλ βεβαηώζεσλ, πιελ θξηζεηζώλ σο επεηγνπζώλ από 

ηνλ Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο θαη θαηόπηλ ζρεηηθνύ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ. 

-Καηάζεζε δειώζεσλ ηξίηνπ. 

- Καηάζεζε ελδίθσλ κέζσλ. 

- Γηελέξγεηα απνπνηήζεσλ θιεξνλνκίαο.   

      -Καηάζεζε αίηεζεο ρνξήγεζεο νπνηνπδήπνηε πηζηνπνηεηηθνύ/βεβαίσζεο 

θιπ. πιελ θξηζεηζώλ σο επεηγνπζώλ από ηνλ Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο θαηόπηλ  

ηειεθσληθήο πξνζπλελλόεζεο θαη απνζηνιήο ειεθηξνληθά ηνπ ζρεηηθνύ 



αηηήκαηνο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ. Ιζρύεη ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε αηηήζεσλ ρνξήγεζεο 

πηζηνπνηεηηθώλ κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο θαη πηζηνπνηεηηθώλ απνπνίεζεο 

θιεξνλνκίαο (www.solon.gov.gr). Η παξαιαβή θαη ησλ πηζηνπνηεηηθώλ 

απηώλ, κεηά από θαηάζεζε αίηεζεο ειεθηξνληθά, ζα γίλεηαη είηε 

ειεθηξνληθά είηε κε θπζηθή παξνπζία θαηόπηλ ηειεθσληθήο 

πξνζπλελλόεζεο κε ηε Γξακκαηεία.  

 -Αηηήζεηο ρνξήγεζεο λνκηθήο βνήζεηαο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν γηα 

επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο.   

-Κιείζηκν νπνηνπδήπνηε θαθέινπ θαη αληίζηνηρσλ πξνζεζκηώλ ηεο λέαο 

ηαθηηθήο.   

        - Οη πξνζεζκίεο γηα θαηάζεζε πξνζζήθεο –αληίθξνπζεο  ηεο δηθαζίκνπ 

ηεο 11εο Μαξηίνπ 2020 (Τπεξρξεσκέλα).   

         -Γίθεο ζην Δηξελνδηθείν Λαγθαδά, πλην ησλ δηθώλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ 

πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθό αληηθείκελν εγγξαθή ή εμάιεηςε ή κεηαξξύζκηζε   

πξνζεκείσζεο ππνζήθεο, εγγπνδνζία, ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε θηλεηήο ή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δηθαζηηθή κεζεγγύεζε, ζθξάγηζε, απνζθξάγηζε, 

απνγξαθή θαη δεκόζηα θαηάζεζε θαηά ηα άξζξα 737,738 ΚΠνιΓ, Δπξσπατθή 

Γηαηαγή δέζκεπζεο ινγαξηαζκνύ θαη νη αλαθιήζεηο απηώλ θαζώο θαη νη 

ζρεηηθέο κε απηέο δηαθνξέο ηνπ άξζξνπ 702 ΚΠνιΓ .  

          - Οη πξνζδηνξηζκέλεο πνιηηηθέο δίθεο εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο 

αλαζηνιήο καηαηώλνληαη θαη ζα κεηαθεξζνύλ ζε λέα δηθάζηκν κε ηξόπν πνπ ζα 

δηεπθξηληζηεί κε λεώηεξε αλαθνίλσζή καο κεηά από αλακελόκελε ζρεηηθή 

λνκνζεηηθή ξύζκηζε, πιελ ησλ ππνζέζεσλ ηεο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο 

ζα πξνζδηνξηζζνύλ ζε λέα δηθάζηκν από ηε Γηεπζύλνπζα  ην Δηξελνδηθείν.  

- Οη πξναλαθξίζεηο πνπ είραλ πξνζδηνξηζηεί λα ιάβνπλ ρώξα θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο επηβιεζείζαο αλαζηνιήο. Θα ζηαινύλ γη’ απηέο εθ λένπ θιήζεηο. 



- Η εηήζηα επηζεώξεζε Λεμηάξρσλ πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί λα ιάβεη ρώξα 

ζηηο 27-3-2020. Θα επαλαπξνζδηνξηζηεί λα γίλεη κεηά ην δηάζηεκα ηεο 

επηβιεζείζαο αλαζηνιήο. 

 - Όια όζα αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ ηειεπηαία ηζρύνπζα ΚΤΑ. 

Β) Εξαιπούνηαι από ηην αναζηολή όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν ηέηαξην 

παξ. 2 ηεο ηειεπηαίαο ηζρύνπζαο σο άλσ ΚΤΑ, θαη ηδίσο ε ρνξήγεζε ή 

αλάθιεζε πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ επεηγνπζώλ πεξηπηώζεσλ, νη νπνίεο γίλνληαη 

ρσξίο θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ θαζώο θαη νη δίθεο ησλ πξναλαθεξόκελσλ 

απνθιεηζηηθά αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ.  Δπίζεο ζα ρνξεγείηαη νίθνζελ παξάηαζε 

ησλ πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί κε ηζρύ έσο ηε ζπδήηεζε 

ηεο ππόζεζεο, ε νπνία καηαηώλεηαη από ηνλ Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο ηεο εκέξαο 

ηεο καηαίσζεο, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο, ρσξίο αθξόαζε 

ησλ δηαδίθσλ.    

     - Οη θαηαζέζεηο δηθνγξάθσλ, πιελ ησλ ππνζέζεσλ πεξηνπζηαθώλ δηαθνξώλ 

γηα ηηο νπνίεο θαη ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζπλερίδεηαη θαλνληθά, ζα γίλνληαη 

κε θπζηθή παξνπζία (εθηόο ησλ θιήζεσλ επαλαθνξάο πξνο ζπδήηεζε 

ππνζέζεσλ πνπ καηαηώζεθαλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο γηα ηηο 

νπνίεο αλακέλνπκε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε), ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Γξακκαηείαο.    

- Καηαζέζεηο αηηήζεσλ δηαηαγήο πιεξσκήο, απόδνζεο ηεο ρξήζεο 

κηζζίνπ, έθδνζεο θιεξνλνκεηεξίνπ, αλαγλώξηζεο θιπ. ζσκαηείνπ ζα 

γίλνληαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο πξνζπλελλόεζεο κε ηε Γξακκαηεία.  

- Σα ξαληεβνύ γηα ηηο έλνξθεο βεβαηώζεηο θαη ηηο βεβαηώζεηο γλεζίνπ 

ππνγξαθήο γηα ζπλαηλεηηθά δηαδύγηα ζα θιείλνληαη ηειεθσληθά. 

- Η επηθύξσζε θαη παξαιαβή αληηγξάθσλ απνθάζεσλ θαη ε παξάδνζε 

ζρεηηθώλ ζα γίλεηαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο πξνζπλελλόεζεο κε ηε 

Γξακκαηεία.  Παξαθαινύκε ηα αηηνύκελα πξνο επηθύξσζε αληίγξαθα λα 

πξνζθνκίδνληαη κε επηθνιιεκέλν ην θηλεηό Μεγαξόζεκν ησλ 2 €.    



- Η έθδνζε απογπάθων ζα γίλεηαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο πξνζπλελλόεζεο 

κε ηε Γξακκαηεία.  

- Οη θαηαζέζεηο αηηήζεσλ γηα δημοζίεςζη ή κήπςξη κςπίαρ ηδηόγξαθεο 

δηαζήθεο ζα γίλνληαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο πξνζπλελλόεζεο κε ηε 

Γξακκαηεία.  

- Θα γίλνληαη θαηαζέζεηο δημοζίων διαθηκών από ζςμβολαιογπάθοςρ 

πξνο δεκνζίεπζε, θαηόπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλόεζεο κε ηε Γξακκαηεία.  

- Αληίγξαθα δηαζεθώλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί (κέρξη 13-3-2020) θαη 

βξίζθνληαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο, επηθύξσζε αληηγξάθσλ δηαζεθώλ 

θαη  ήδε εθδνζέληα πηζηνπνηεηηθά ζα ρνξεγνύληαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο 

πξνζπλελλόεζεο κε ηε Γξακκαηεία.  

- Γηα όια ηα επείγνληα ζέκαηα ζα απνθαζίδεη πεξαηηέξσ ν Δηξελνδίθεο 

Τπεξεζίαο.   

 ην πιαίζην ησλ γεληθώλ θαηεπζύλζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ην Τπνπξγείν 

Τγείαο, πξνηξέπνπκε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο απηώλ 

λα κελ πξνζέξρνληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δηξελνδηθείνπ, παξά κόλνλ όζνλ 

αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ σο άλσ εμαηξεζεηζώλ πεξηπηώζεσλ θαη ζπληζηάηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε πξνεγεζείζα ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζην 2394022074 

(ίδην θαη ην FAX) θαη ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ καο ηαρπδξνκείνπ 

eirinodikeiolag@yahoo.gr. 

Δπηπξόζζεηα όινη νη εηζεξρόκελνη ζην θαηάζηεκα ηνπ Δηξελνδηθείνπ (μέσπι 

ένα άηομο ζηη Γπαμμαηεία - μέσπι έξι άηομα ζηο ακποαηήπιο) λα ηεξνύλ ηα 

πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο : 

- Να ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα θαη αληηζεπηηθό (ην ηειεπηαίν ππάξρεη 

δηαζέζηκν ζην ρώξν ηνπ Δηξελνδηθείνπ) 

- Να ηεξνύλ ηε λόκηκε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ. 

Η Γηεπζύλνπζα  ην Δηξελνδηθείν  

                                                                    Δπαγγειία Καηζαθηώξε 

                                                               Δηξελνδίθεο Α΄η.     
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