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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Απόφασης 49 / 2020
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Θωμαΐ Μελισσά-Χοϊλού, Ειρηνοδίκη Α΄,
Πρόεδρο του Συμβουλίου, Νικόλαο Μάνο, Ειρηνοδίκη Γ΄, μέλος, Ευδοκία
Σελησίου, Ειρηνοδίκη Α΄, μέλος και Κλεονίκη Περπερίδου, Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Γραμματείας, Γραμματέα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στις 30 Οκτωβρίου 2020 και αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις με αριθμούς Δ1α/ΓΠ.οικ.69239/29-10-2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/2310-2020 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών –
Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας –
Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας –Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού –
Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και
Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 4777/29-10-2020
και ΦΕΚ Β 4709/23-10-2020, αντίστοιχα), με θέματα «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης

-

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
αντίστοιχα,
2) Τη με αριθμό 53409/29-10-2020 «Παράταση ισχύος της υπ΄ αριθ. 2199/306-2020 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, σχετικά με ζητήματα που
αφορούν τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση
προσημείωσης

υποθήκης»

(ΦΕΚ

Β

Υπουργού Δικαιοσύνης.
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3) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. α΄ υποπερ. δδ΄ του Ν. 1756/1988
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών»,
με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του Τριμελούς Συμβουλίου,
4) τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και
5) τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική
επαφή και το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης
παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και της
στενότητας αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Για το χρονικό διάστημα της αναστολής από 30-10-2020 μέχρι και τις 6-112020:
(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:
1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό
στοιχείο (1) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
2. Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων, πλην αυτών για τις οποίες έχουν ήδη
καθορισθεί τα ραντεβού, έχουν γίνει οι αντίστοιχες κοινοποιήσεις και πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήριο άλλης περιφέρειας, που δε βρίσκεται σε
αναστολή.
3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
4. Κατάθεση ενδίκων μέσων.
5. Κατάθεση δικογράφων (πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης) και διαταγών
πληρωμής.
6.

Χορήγηση

αντιγράφων

αποφάσεων

(πλην

των

αντιγράφων

των

προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το
διάστημα αυτό). Μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις ετών 2018, 2019 και

2

ΑΔΑ: 63ΑΕΚΗΑ-Υ5Ω
2020 με την αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα
Αρχείου του Ειρηνοδικείου.
7. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.
8. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης
κλπ, πλην ηλεκτρονικής κατάθεσης πιστοποιητικών μη δημοσίευσης διαθήκης,
αποποίησης, ενδίκων μέσων και ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και
δήλωσης τρίτου μέσω διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr. Επίσης,
αντίγραφα διαθηκών του χρονικού διαστήματος από 1/1/2019 μέχρι και
σήμερα, μετά από ηλεκτρονική αποστολή αιτήματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχει δημοσιοποιηθεί στο blog

του Ειρηνοδικείου, θα

αποστέλλονται καθημερινά στους δικαιούχους.
9. Διενέργεια αποποιήσεων.
10. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για
επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
11. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.
(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο 1, στο
σχετικό πίνακα με τα επιδημιολογικά επίπεδα προληπτικών μέτρων και
συγκεκριμένα για το επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» της με
αριθμό

Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23-10-2020

προαναφερόμενης

Κοινής

Υπουργικής Απόφασης, ήτοι:
1. Η Δημοσίευση αποφάσεων.
2. Η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται
χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Επίσης, θα χορηγείται οίκοθεν παράταση των
προσωρινών διαταγών, που έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση
της υπόθεσης από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας της ημέρας της συζήτησης, χωρίς
ακρόαση των διαδίκων. Οι προσωρινές διαταγές των ασφαλιστικών μέτρων
που έχουν ήδη προσδιορισθεί θα συζητηθούν κανονικά από τον Ειρηνοδίκη
Υπηρεσίας. Οι προσωρινές διαταγές των υπερχρεωμένων που είχαν ορισθεί
να συζητηθούν στις 2-11-2020 μεταφέρονται για τις 7-12-2020 και τα
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ασφαλιστικά μέτρα των υπερχρεωμένων που είχαν ορισθεί να συζητηθούν
στις 3-11-2020 μεταφέρονται για τις 8-12-2020.
3. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική ανάκληση,
εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, η οποία θα διεξάγεται
ενώπιον

του

Αναπληρωτή

Ειρηνοδίκη

Υπηρεσίας

εγγράφως,

κατά

παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται
με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.
(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:
1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση για το
χρονικό διάστημα από 30-10-2020 μέχρι και 6-11-2020 λόγω αναστολής των
δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια της γραμματείας
του δικαστηρίου. Οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν
σε νέα δικάσιμο από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Ειρηνοδικείου.
2. Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) των
δικασίμων της 23ης, 27ης και 29ης Οκτωβρίου 2020 καθώς και οι προθεσμίες
για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης στη «νέα» τακτική
αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.
3. Τηλεφωνικά ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται μετά τη
λήξη της αναστολής.
4. Η λειτουργία του Ειρηνοδικείου περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων που σύμφωνα με την παρούσα διεξάγονται
ενώπιόν του, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του
Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το
Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους
δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου,
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παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων
εξαιρεθεισών περιπτώσεων. Επίσης, προτρέπουμε τους δικηγόρους να
προβαίνουν σε ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στις διαδικασίες που
προβλέπεται (τακτική, αυτοκίνητα, εργατικά-αμοιβές και μισθώσεις).
Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα που
έχουμε δημοσιοποιήσει.
Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή για την τήρηση των προβλεπόμενων
υγειονομικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:
1) Χρήση

μη

ιατρικής

μάσκας

υποχρεωτικά

από

τους

δικαστές,

γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους,
2) Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που υπάρχει στους
κοινόχρηστους χώρους,
3) Τήρηση απόστασης (1,5) μέτρου μεταξύ των προσώπων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θωμαΐ ΜελισσάΧοϊλού

Νικόλαος Μάνος

Κλεονίκη
Περπερίδου

Ευδοκία Σελησίου
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