
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       

Αριθμός Απόφασης   46/2022 

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Ευστράτιο Χονδροζουμάκη, Ειρηνοδίκη Α ́, 

Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, Νικόλαο Μάνο, Ειρηνοδίκη Β ́, 

Ευδοκία Σελησίου, Ειρηνοδίκη Α΄, μέλη του Συμβουλίου και Στεργιανή Παπαλεξίου, 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, 

Γραμματέα.  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στις 1-7-2022 και αφού έλαβε υπόψη:  

1) Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)   

2) Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76),  

3)  Τις διατάξεις των αρθρ. 56 και 57 του ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12. 

2021), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4919/2022 

(ΦΕΚ Α΄71/7.4.2022) και τις διατάξεις του ν. 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄124/23.6.2022),  

4) Την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38083 (ΦΕΚ Β΄ 3367/30.6.2022) ΚΥΑ Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – 

Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

– Επικρατείας – Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την 

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06.00 έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 

και ώρα 06.00»  
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6) 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,  

7) Τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και  

8) Τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί για όλους η προσωπική επαφή 

και το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, υπό κανονικές 

συνθήκες, παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και 

της στενότητας αυτών.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Α. Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06.00 έως και την 

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06.00 διεξάγονται κανονικά όλες οι διαδικασίες 

(βλ. άρθρ. 9 παρ. 1 της ανωτέρω ΚΥΑ), με την επιφύλαξη: α) των διατάξεων του ν. 

4871/2021, του ν. 4919/2022 και του ν. 4947/2022, β) των διατάξεων του 

Κανονισμού του Δικαστηρίου και γ) την υπ’ αριθ. 1/2022 Απόφαση της Ολομέλειας 

του Δικαστηρίου ως προς την κατάρτιση των θερινών τμημάτων έτους 2002 για το 

διάστημα από 1.7.2022 έως 15.9.2022:  

Ειδικότερα:  

1. Στις ως άνω δίκες, εφόσον υφίσταται προσδιορισμένη συζήτηση επ’ αυτών 

για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, πλην της νέας τακτικής (ν. 4335/2015) και του 

πινακίου ΠΛ (Πλατφόρμα – παλαιό πινάκιο Β) των υποθέσεων του ν. 3869/2010, 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4745/2020, θα προηγείται χρονικός 

καταμερισμός των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή το έκθεμα υποθέσεων, ο οποίος θα 

γνωστοποιείται από το γραμματέα του δικαστηρίου το αργότερο την προηγούμενη 

της δικασίμου εργάσιμη ημέρα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο 

Δικηγορικό Σύλλογο, και, στις περιπτώσεις που διάδικος είναι και το Ελληνικό 

Δημόσιο, και στην Κεντρική Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. Επίσης, θα αναρτάται στο 
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ιστολόγιο του Ειρηνοδικείου και στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων 

(solon.gov.gr). Παρακαλούνται πολύ οι κ.κ. πληρεξούσιοι να προσέρχονται στον 

καθορισμένο για τη συζήτηση της υπόθεσής τους χρόνο με την παρουσία μόνο του 

μάρτυρα που θα εξετασθεί για να μη δημιουργείται συνωστισμός μέσα και έξω από 

τις δικαστικές αίθουσες.  

 Στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα συναινετικής 

αναβολής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4871/2021, όπως 

τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4919/2022, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων κατ' άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 

του άρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Τμήματος Εδρών (edres.eirthess@gmail.com), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου 

εργάσιμης ημέρας. Παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι μαζί με το σχετικό 

e-mail να αποστέλλουν και το αντίστοιχο παράβολο αναβολής.  

Κατά τη συζήτηση των παραπάνω υποθέσεων στα ακροατήρια, θα 

προτάσσονται οι υποθέσεις του πινακίου ή του εκθέματος, για τις οποίες τόσο οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων έχουν υποβάλλει κοινή ανέκκλητη δήλωση 

συναινετικής αναβολής, χωρίς παράστασή τους στο ακροατήριο, όσο και αυτές για τις 

οποίες όλοι οι διάδικοι έχουν δηλώσει στην οικεία Γραμματεία του Δικαστηρίου ότι 

δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους μάρτυρα, μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη 12η ώρα της 

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας (αρθρ. 56 παρ. 2 του ν. 4871/2021 

και αρθρ. 63 του ν. 4919/2022).  

2. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, 

ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, θα διεξάγεται 

ενώπιον του αναπληρωτή Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, εγγράφως κατά παρέκκλιση της 

παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι μπορούν να παραστούν δήλωση 

σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 242 ΚΠολΔ (αρθρ. 690 παρ. 3 ΚΠολΔ).  
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Β. 1. Η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται στη θυρίδα του γραφείου 56, 

καθημερινά και από ώρα 08.00 έως 13.30, με σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται 

πολύ οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι στις διαδικασίες που είναι δυνατή η ηλεκτρονική 

κατάθεση δικογράφου να τηρούν αυτόν τον τρόπο κατάθεσης για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή συνωστισμού. Για τις υποθέσεις της εκουσίας 

δικαιοδοσίας, η κατάθεση θα γίνεται στη θυρίδα του γραφείου 44, καθημερινά και 

από ώρα 09.00 έως 13.00, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, βάσει του τελευταίου 

ψηφίου του αριθμού μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου του ως εξής:  

Δευτέρα με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς μηδέν 

(0) και ένα (1).  

Τρίτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς δυο (2) και 

τρία (3)  

Τετάρτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς τέσσερα 

(4) και πέντε (5).  

Πέμπτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς, έξι (6) 

και επτά (7),  

Παρασκευή αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς οκτώ 

(8) και εννέα (9).  

Η παραλαβή των αντιγράφων για όλες τις διαδικασίες θα γίνεται τη 

μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση. 

2. Κατάθεση αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων κλπ. Ισχύει 

και προκρίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων περί χορήγησης πιστοποιητικών 

μη δημοσίευσης διαθήκης, αποποίησης, ενδίκων μέσων και ανακοπών κατά διαταγής 

πληρωμής και δήλωσης τρίτου μέσω διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr.  

3. Λήψη αντιγράφων αποφάσεων (απλών ή ψηφιακά υπογεγραμμένων) ετών 

2018-2022 θα πραγματοποιείται μόνο από τον ιστότοπο (site) www.gov.gr 

(https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elektronikes-dikastikes 

apophaseis). Επικύρωση αντιγράφων αποφάσεων προγενέστερων ετών και των 

λοιπών εγγράφων του αρχείου, καθώς και χορήγηση των σχετικών υπερχρεωμένων 

ΑΔΑ: Ψ2Ε8ΚΗΑ-ΓΕΦ



ετών 2018, 2019 και 2020 θα πραγματοποιείται καθημερινά από το αρμόδιο τμήμα. 

Τα σχετικά έτους 2021 έως και σήμερα, θα παραδίδονται από τη θυρίδα του γραφείου 

46 (Τμήμα Δημοσίευσης). Ο συνήγορος θα υπογράφει για την παραλαβή τους στο 

σχετικό βιβλίο. Η παραλαβή των σχετικών κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, διότι 

δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος αρχείου στην υπηρεσία ιδίως λόγω των έκτακτων 

μέτρων.  

4. Η χορήγηση απογράφων από το Τμήμα Αρχείου θα γίνεται από το αρμόδιο 

τμήμα κατόπιν αιτήσεως εντός δύο ημερών.  

5. Η λειτουργία των λοιπών τμημάτων της Γραμματείας θα διεξάγεται 

κανονικά, με την επιφύλαξη της τήρησης των υγειονομικών μέτρων, που εκάστοτε 

ισχύουν. 

 

Γ. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία 

της δημόσιας υγείας και η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου κατά την είσοδο στο 

Δικαστήριο συστήνεται οι εισερχόμενοι:  

Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει διαθέσιμο στους 

κοινόχρηστους χώρους του Ειρηνοδικείου και στις θυρίδες χορήγησης των ενσήμων) 

καθώς και να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.   

 

Ειδικά για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους λοιπούς εργαζόμενους 

του Δικαστηρίου, που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

πιστοποιητικό νόσησης και παρέχουν την υπηρεσία τους με φυσική παρουσία 

εφαρμόζονται οι υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β΄ 4207) και Δ1α/ΓΠ. 

οικ.64232/15.10.2021 (Β΄4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε 

ισχύουν.  

  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθ. 44/2022 

απόφαση αυτού του Συμβουλίου.  
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ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη Θεσσαλονίκη 

στις 1-7-2022.  

     

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ευστράτιος Χονδροζουμάκης   Νικόλαος Μάνος       Στεργιανή Παπαλεξίου 

                                                  Ευδοκία Σελησίου 
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