ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗ 39/2021
Η ασκούσα χρέη Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς,
Ειρηνοδίκης Μαρία Σολιδάκη, αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό
Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02-04-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄
1308/03.04.2021) 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, 5 Απριλίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» και το
επίπεδο

επιδημιολογικής

επιβάρυνσης

του

Δήμου

Καστοριάς

της

Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (πολύ αυξημένου κινδύνου) (άρθρο 1
παρ.1Α περ.αιζ της ως άνω Κ.Υ.Α.)
ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ
1. Παρατείνεται η ισχύς της με αριθμό 36/2021 πράξης της Ειρηνοδίκη
Καστοριάς έως και την Τρίτη, 6 Απριλίου και ώρα 6:00 (δυνάμει του
άρθρου 14 παρ.1 εδ.β’ της ως άνω Κ.Υ.Α., σύμφωνα με το οποίο διατηρείται
σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26-03-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ Β΄ 1194)

2. κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 6-04-2021 και ώρα 6:00 έως και
Δευτέρα 12-04-2021 και ώρα 6:00 (άρθρο 14 παρ.1 της ως άνω Κ.Υ.Α.)
Α.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ

οι

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/ΓΠ.οικ. 20651/02-04-2021 Κ.Υ.Α.. Εξαιρούνται:
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I.

Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με
τον Ν. 4335/2015 (περ.3β υποπερ.βα)

II. Οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες
δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (περ.3β υποπερ.βγ)
III. Οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται
μάρτυρες στο ακροατήριο (περ.3β υποπερ.βδ)
IV. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές
διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής
διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο
ακροατήριο (περ.3β υποπερ.βζ)
V. Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν ειδικούς νόμους
οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και
οι δίκες του Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του Ν. 4745/2020, στις
οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα
προσκόμισης

ενόρκων

βεβαιώσεων

(περ.3β

υποπερ.βη).

Στις

περιτπώσεις αυτές λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη
δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη
υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία
κοινοποιείται στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με τη χρήση
ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

του

Ειρηνοδικείου: ypdi270@eirinodikeio-kastorias@gov.gr, έως τις 13:30
μ.μ., με όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης της υπόθεσης. Εφόσον όλοι οι
διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία των
πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Εάν δεν γίνει
δήλωση την προτεραία της δικασίμου από όλους τους διαδίκους ότι δεν
θα εξετάσουν μάρτυρα, η υπόθεση αποσύρεται και δεν συζητείται, χωρίς
να απαιτείται η παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων.
VI. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υποθέσεων των υπερχρεωμένων
φυσικών προσώπων (Ν. 3869/2010) και της προστασίας κύριας κατοικίας
(Ν.4605/2019), συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξούσιων
δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων (περ.3β
υποπερ.βια)
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Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται
της αναστολής υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του
Ν.4790/2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Καστοριάς:
ypdi270@eirinodikeio-kastorias@gov.gr έως τις 12:00 μ. της προηγούμενης ημέρας της δικασίμου.

Β. Η λειτουργία της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς για την
εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης
τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) στο τηλέφωνο: 2467022270, για τη
διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων, όπως:


Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων, με προτεραιότητα σε αυτές που
θα χρησιμοποιηθούν ενώπιον Δικαστηρίου για τις δίκες που
εξαιρούνται της αναστολής



Καταθέσεις δηλώσεων τρίτου.



Χορήγηση οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης



Διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας



Λήψη αντιγράφων αποφάσεων, δικογράφων, διαθηκών κ.λπ.



Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής

Γ. Δημοσίευση δημόσιων και ιδιόγραφων διαθηκών, θα λάβει χώρα
την Παρασκευή 9-04-2021. Ως προς τις ιδιόγραφες διαθήκες είναι απαραίτητη
η προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού) στο τηλ.: 2467022270.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.1Β, αριθμ.4 περ. 3β υποπερ.βη
του σχετικού πίνακα (επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου) της ως άνω υπ’
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/02-04-2021 Κ.Υ.Α. για την κήρυξη ιδιόγραφης
διαθήκης ως κυρίας δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

Δ. 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 ισχύς του οποίου παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα από
την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 30 Ιουνίου 2021 (Υ.Α. 16737/30-3-2021,
ΦΕΚ Β’ 1226/2021).
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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. 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.
Η παρούσα πράξη θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και
θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς με
επιμέλεια της Γραμματείας.
Καστοριά, 5.04.2021
Η Ειρηνοδίκης
Μαρία Σολιδάκη
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