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Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κουφαλίων
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ
1) Το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-5-2020 (ΦΕΚ
Β΄1857/15-5-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Επιβολή του μέτρου της
εν

μέρει

προσωρινής

αναστολής

λειτουργίας

των

Δικαστηρίων

και

Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής
αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το
χρονικό

διάστημα

από

16.5.2020

έως

και

1.6.2020

και

τρόπος

επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020», 2) Την από 13.5.2020 γνώμη της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, 3) Το άρθρο τέταρτο της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-4-2020
(ΦΕΚ Β΄1588/25-4-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020», 4)
Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/ 11.3.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κωροναϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 5)
το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. β΄του Ν.1756/1988, όπως ισχύει, και 6) τις
υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου
Κουφαλίων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. πρωτ. 62/28-4-2020 απόφασή της, που θα ισχύσει
ως εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 16.5.2020 έως
και 31.5.2020:
Α. Αναστέλλονται:
1. Οι δίκες στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων, πλην των δικών ασφαλιστικών
μέτρων που ρητώς εξαιρούνται, κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχ. Β΄ της
παρούσας.
2. Η κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
3. Η κατάθεση ενδίκων μέσων.
4. Η διενέργεια αποποιήσεων.
5. Για όλα τα θέματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.
Β. Εξαιρούνται από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο παρ.
2 της προαναφερομένης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-5-2020 (ΦΕΚ
Β΄1857/15-5-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
1. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 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 (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού
κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με
αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
2. Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς
κλήτευση του αντιδίκου. 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.
3. Η Δημοσίευση αποφάσεων.
Γ. Επισημαίνεται ότι:
1. Για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 αναστέλλονται:
α) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και
των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
β) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η
διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της χώρας.
- Για δε την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της γραμματείας του
Ειρηνοδικείου Κουφαλίων ορίζονται τα κάτωθι:
α. Η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων, η κατάθεση δικογράφων(εκτός των
κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το
διάστημα της αναστολής) και διαταγών πληρωμής, απόδοσης της χρήσης
μισθίου, αιτήσεων για έκδοση κληρονομητηρίου και αναγνώριση σωματείων, η
χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, η έκδοση απογράφων, η βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια, η κατάθεση αίτησης
οποιουδήποτε

πιστοποιητικού/βεβαίωσης

κλπ

και

η

παραλαβή

των

πιστοποιητικών αυτών θα γίνονται αποκλειστικά μετά από τηλεφωνικό
ραντεβού.
Επισημαίνεται ότι ισχύει και προτείνεται η ηλεκτρονική κατάθεση και
παραλαβή πιστοποιητικών (www.solon.gov.gr).
β. Οι αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για
επείγουσες περιπτώσεις, κατά τη κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
γ. Πρακτικά συμβιβασμού (άρθρα 209, 214 ΚΠολΔ) δε θα υπογράφονται
μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης.
δ.

Δημοσίευση διαθηκών (πλην καταθέσεις αιτήσεων για κήρυξη κυρίας

ιδιόγραφης διαθήκης, οι οποίες δε θα εκτελούνται μέχρι την έκδοση νεότερης
ανακοίνωσης) θα γίνει στις 19-05-2020 και 26-05-2020 και ώρα 10:00, στο
ακροατήριο του Δικαστηρίου, τηρουμένης αυστηρής σειράς προτεραιότητας
και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας, ώστε να τηρούνται όλα τα
απαιτούμενα προστατευτικά μέτρα.
3. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του
διαστήματος της αναστολής και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των
δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με τρόπο που θα διευκρινισθεί
σε νεότερη ανακοίνωση, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πλην των

υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας, οι οποίες θα προσδιορισθούν σε
νέα δικάσιμο από την Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου.
4. Οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης - αντίκρουσης
στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.
Δ. Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το
Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους
δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται αυθορμήτως στους χώρους του
Ειρηνοδικείου, παρά μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την
γραμματεία αυτού. Σύμφωνα δε με τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν
στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους
παράγοντες:
1) Συστήνεται: α) Η χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά
και από τους συνηγόρους και διαδίκους, και β) Η τήρηση απόστασης μεταξύ
φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου.
2) Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν
γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
3) Σημειώνεται πως διατίθεται αντισηπτικό σε όλους τους χώρους.
Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

Φωτεινή Ράπτη

