
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΤΗΛ. 2231024832 

                                          ΑΡΙΘΜΟΣ:    73  / 2021 

                                   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

            ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ και γ΄ 

του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 

Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988), 2) την υπ' αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π. οικ. 13805/ΦΕΚ Β 843/3-3-2021 Απόφαση των 

Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 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 Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 

ώρα 6.00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00", 3) τις 

διατάξεις του άρθρου 5 § 6 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), με την οποία 

ορίζεται ότι «Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την 

οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία 

δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου 

Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να 

προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να 

παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ 

περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση 

προσωπικού ασφαλείας» και δ) την ανάγκη εύρυθμης 

λειτουργίας των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Λαμίας 

σύμφωνα με τη διάταξη 2 του άρθρου 1 § 1 αρ. 4 της ανωτέρω 



υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/3-3-2021 Κ.Υ.Α., που ορίζει ότι «με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου 

δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του 

δικαστηρίου τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην 

εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα 

αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την 

ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». Ορίζουμε το πλαίσιο 

ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Λαμίας 

για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00, 

ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής :  

 

                                        

1.  Αναστέλλονται: 

α)  όλες οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας για το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα,  

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 

διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και 

της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. 

 

2. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες του Ειρηνοδικείου Λαμίας    

αναστέλλονται: 

α) οι καταθέσεις δικογράφων, (πλην των αιτήσεων 

ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας που 

σωρεύουν αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής), καθόσον 

αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των υπηρεσιών 

των δικαστηρίων καθώς και η παραγραφή κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα, 

β) οι καταθέσεις αιτήσεων διαταγών πληρωμής, 

γ) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση απογράφων 

αποφάσεων, 



δ) οι  δημοσιεύσεις διαθηκών, 

ε) η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πάσης φύσεως 

πιστοποιητικών, 

στ) οι δηλώσεις αποποίησης κληρονομιάς, 

ζ) η θεώρηση γνήσιου υπογραφής για συναινετικά διαζύγια, 

η) η κατάθεση αίτησης για παροχή νομικής βοήθειας. 

 

      3. Οι προσωρινές διαταγές επί αιτήσεων ασφαλιστικών 

μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας θα εκδικάζονται χωρίς 

κλήτευση του αντιδίκου και ο Πρόεδρος Υπηρεσίας  δύναται να 

προσδιορίζει τις αιτήσεις χορηγήσεως προσωρινής διαταγής 

εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Οι προσωρινές 

διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την 

συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του 

Προέδρου Υπηρεσίας.   

    

    4. Η λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου 

περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων που, σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή 

υπουργική απόφαση και την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται 

ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά 

περίπτωση και κατά την κρίση του Προέδρου Υπηρεσίας, έχουν 

κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

 

      5. Κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα 

θα κρίνεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας. Οι ένορκες 

βεβαιώσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για εκ 

νέου επίδοση, θα διεξαχθούν κανονικά. 

       Τέλος, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν 

δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο 

Λαμίας προτρέπει τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους αυτών να μην επισκέπτονται τις υπηρεσίες της 

Γραμματείας του Ειρηνοδικείου εάν δεν παρίσταται  ΕΚΤΑΚΤΗ 

ΑΝΑΓΚΗ. 

 



    6. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός και εκτός των 

υπηρεσιών από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, 

διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός όλων των χώρων 

του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας (γραφεία, διάδρομοι και 

γενικά κοινόχρηστοι χώροι) και των δικαστικών αιθουσών 

(ακροατηρίων) και στον εξωτερικό χώρο αυτού, έμπροσθεν της 

κεντρικής εισόδου αυτού και στις δύο παράπλευρες κλίμακες 

ανόδου/ καθόδου σε/από αυτή. Δεν επιτρέπεται η είσοδος 

προσώπου που δεν φέρει μάσκα. Διατίθεται αλκοολούχο 

αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους του Δικαστικού 

Μεγάρου. Τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ 

φυσικών προσώπων.                                  

 

                                                          Λαμία, 04-03-2021  

 Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λαμίας 

                                                             Κωνσταντίνα Χατζούλη 

 

 
 


