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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 

 

ΠΡΑΞΗ  36/2021 

Η ασκούσα χρέη Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς,  

Ειρηνοδίκης Μαρία Σολιδάκη, αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-03-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 

1194/27.03.2021) για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» με την 

ένταξη των Δήμων Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής 

Ενότητας Καστοριάς στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (άρθρο 1 

παρ.1Α περ.αιη  της ως άνω Κ.Υ.Α.) 

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ 

κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 27-03-2021 και ώρα 6:00 (άρθρο 

14 παρ.1 της ως άνω Κ.Υ.Α.) έως και Δευτέρα 05-04-2021 και ώρα 6:00 

 

Α. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ: 

1) Δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 1 παρ.1Β, αριθμ.4 περ. 3α του σχετικού πίνακα (επίπεδο πολύ 

αυξημένου κινδύνου) της ως άνω υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-03-2021 

Κ.Υ.Α., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην περ. 3β του 

ως άνω άρθρου του σχετικού πίνακα της ως άνω Κ.Υ.Α. 

2) Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων, πλην αυτών που θα χρησιμο-

ποιηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για τις δίκες που εξαιρούνται της αναστολής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.1Β, αριθμ.4 περ. 3β του σχετικού 
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πίνακα (επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου) της ως άνω υπ’ αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-03-2021 Κ.Υ.Α., και μόνο κατόπιν προηγούμενης 

τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) στο τηλέφωνο: 2467022270. 

3) Κατάθεση δικογράφων (αγωγές, αιτήσεις, ένδικα μέσα κ.λπ.), πλην αυτών 

που κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ότι έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα, καθώς και τα δικόγραφα που αφορούν υποθέσεις που εμπίπτουν 

στις εξαιρέσεις της αναστολής. 

4) Κατάθεση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης της χρήσης 

μισθίου. 

5) Καταθέσεις δηλώσεων τρίτου. 

6) Διενέργεια αποποιήσεων. 

7) Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, 

πλην αυτών που ήδη χορηγούνται ηλεκτρονικά, μετά από αποστολή 

ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) με το σχετικό αίτημα και τα 

δικαιολογητικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ypdi270@otenet.gr. 

8) Δημοσίευση διαθηκών. 

9) Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια. 

10) Έκδοση απογράφων. 

11) Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για 

επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 

Β. Αντίγραφα αποφάσεων, προσωρινών διαταγών, διαθηκών κ.λπ., θα 

χορηγούνται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, που κρίνονται από τον 

Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και θα χορηγούνται κατόπιν προηγούμενης 

τηλεφωνικής συνεννόηση (ραντεβού) στο τηλ.: 2467022270. 
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Γ. Θα συζητούνται υποθέσεις χορήγησης άδειας εγγραφής ή ανάκλησης ή 

εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης με 

έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 161 Ν.4764/2020. 

 

Η γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον 

αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία και σε 

συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα και μόνο για τις παραπάνω επιτραπείσες περιπτώσεις. Για 

οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο 

τηλέφωνο: 2467022270. 

Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του 

Δικαστηρίου επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής 

μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παριστάμενους τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας όσο και στους λοιπούς 

κλειστούς χώρους του Δικαστηρίου, διατίθεται προς χρήση αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους της Υπηρεσίας και επιβάλλεται 

η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 

μέτρο. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων καθορίζεται: α) εντός μεν 

της αίθουσας του ακροατηρίου του Δικαστηρίου, στα δέκα πέντε (15) 

συνολικά, συνυπολογιζόμενων και των μελών της σύνθεσης του 

Δικαστηρίου, β) εντός δε εκάστου των λοιπών κλειστών χώρων της 

υπηρεσίας στα τέσσερα (4) συνολικά ανά γραφείο, συνυπολογιζόμενων και 

των παρευρισκόμενων δικαστικών υπαλλήλων. Οι τυχόν αναμένοντες 

εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας, διατηρώντας, παραλλήλως, 

μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου. 

Με την έκδοση της παρούσας παύει η ισχύς της με αριθμό 32/2021 

πράξης. Η παρούσα πράξη θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και 

θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς με 

επιμέλεια της Γραμματείας. 

Καστοριά, 29.03.2021 

Η Ειρηνοδίκης 

 

Μαρία Σολιδάκη 


