ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
Κοινοποίηση στο
Πρωτοδικείο (κ. Προϊσταμένη αυτού)
και στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
Αριθμός Πράξης:26/2020
Στα πλαίσια των ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 17734 (ΦΕΚ 833 Β/123-2020) και Δ1α/ΓΠ. Οικ. 18176 (ΦΕΚ 864 Β/15-3-2020), γνωστοποιούνται τα
εξής:
Α) Αναστέλλονται από 13-3-2020 μέχρι τις 27-3-2020:
-Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων.
-Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
-Βεβαίωση γνησίου υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.
-Κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης κλπ. και
παραλαβή αυτών που έχουν ήδη κατατεθεί. Ισχύει η ηλεκτρονική κατάθεση
πιστοποιητικών διαθηκών και αποποιήσεων (www.solon.gov.gr). Η παραλαβή
των πιστοποιητικών αυτών, μετά από κατάθεση αίτησης ηλεκτρονικά έως τις
27-3-2020, θα γίνεται μετά την 30-3-2020.
-Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των
προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται στο
διάστημα αυτό και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, που κρίνονται από
τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, μπορούν να χορηγηθούν αντίγραφα των ετών 2018,
2019, 2020 μετά από αίτημα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική

διεύθυνση

του

Ειρηνοδικείου

Λαγκαδά

eirinodikeiolag@yahoo.gr

και

τηλεφωνική προεπικοινωνία (2394022074).
-Συναινετικές προσημειώσεις.
-Κατάθεση οποιουδήποτε δικογράφου (συμπεριλαμβανομένων των
ενδίκων μέσων, των αιτήσεων για έκδοση διαταγής πληρωμής, απόδοσης
μισθίου, των αιτήσεων για έκδοση διατάξεων παροχής κληρονομητηρίων ή για
έγκριση ή τροποποίηση σωματείων), πλην της ηλεκτρονικής κατάθεσης των
περιουσιακών διαφορών.
-Χορήγηση απογράφων.
-Δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη αυτής κυρίας.
-Αποποιήσεις κληρονομίας.
-Κλείσιμο οποιουδήποτε φακέλου και αντίστοιχων προθεσμιών της νέας
τακτικής.
- Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης –αντίκρουσης της δικασίμου
της 11ης Μαρτίου 2020 (Υπερχρεωμένα).
-Δίκες στο Ειρηνοδικείο Λαγκαδά. Οι προσδιορισμένες πολιτικές δίκες
ματαιώνονται και θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο με επιμέλεια των διαδίκων,
ατελώς ως προς την κατάθεση της κλήσης τους. Οι υποθέσεις της τακτικής
διαδικασίας θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από τη Διευθύνουσα

το

Ειρηνοδικείο.
- Οι προανακρίσεις που είχαν προσδιοριστεί να λάβουν χώρα κατά το
διάστημα της επιβληθείσας αναστολής. Θα σταλούν γι’ αυτές εκ νέου κλήσεις.
- Η ετήσια επιθεώρηση Ληξιάρχων που είχε προσδιοριστεί να λάβει χώρα
στις 27-3-2020. Θα επαναπροσδιοριστεί να γίνει μετά το διάστημα της
επιβληθείσας αναστολής.
- Όλα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω τελευταία ισχύουσα ΚΥΑ.
- Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις για το διάστημα μετά την
περίοδο της αναστολής θα κλείνονται τηλεφωνικά.

Β) Εξαιρούνται από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τρίτο
παρ. 2 της τελευταίας ισχύουσας ως άνω ΚΥΑ, και ιδίως η χορήγηση ή
ανάκληση προσωρινών διαταγών επειγουσών περιπτώσεων, οι οποίες γίνονται
χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Τα αιτήματα (και μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου eirinodikeiolag@yahoo.gr) χορήγησης - ανάκλησης προσωρινής
διαταγής θα γίνονται δεκτά για κατάθεση μετά από έγκριση του Ειρηνοδίκη
υπηρεσίας, εφόσον κριθούν από αυτόν ως κατεπείγοντα. Ο ίδιος θα αποφασίζει
με το ίδιο κριτήριο για τον χρόνο προσδιορισμού της συζήτησής τους. Οι
προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της
υπόθεσης παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

-

Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει περαιτέρω ο Ειρηνοδίκης
Υπηρεσίας.

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, παρά μόνον όσον
αφορά τη διεκπεραίωση των ως άνω εξαιρεθεισών περιπτώσεων και συνιστάται
σε κάθε περίπτωση προηγηθείσα τηλεφωνική επικοινωνία στο 2394022074
(ίδιο και το FAX) και σε περίπτωση υπερφόρτωσης της γραμμής και στα κινητά
τηλέφωνα 6946 219 102 (γραμματέας Γιάννης Κίτσιος) και 6946 239 318
(γραμματέας Κυριάκος Σαμψώνογλου) και χρήση του ηλεκτρονικού μας
ταχυδρομείου eirinodikeiolag@yahoo.gr.
Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο
Ευαγγελία Κατσακιώρη
Ειρηνοδίκης Α΄τ.

