
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΤΗΛ. 2231024832 

                                          ΑΡΙΘΜΟΣ: 154 / 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' αριθ. 

Δ1α/Γ.Π. οικ. 27683/29-04-2021 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 τη Δευτέρα 3 Μαίου  2021 

ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαίου  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. 26380/24-04-2021 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 τη Δευτέρα 3 Μαίου  και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαίου 2021 και ώρα 6.00, ενόψει 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ως εξής :  

 

                                        

1. ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:   

 Οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας για το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 

1Β, άρθρο 4 περίπτωση 3 α του σχετικού πίνακα (επίπεδο  

αυξημένου κινδύνου) της ως άνω Κ.Υ.Α. 

2.  ***ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  από την αναστολή, ήτοι θα 

διεξάγονται κανονικά:  

α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 (νέα τακτική 

διαδικασία). Οι υποθέσεις αυτές θα εκφωνηθούν κανονικά, 

χωρίς να απαιτείται η υποβολή οιασδήποτε έγγραφης δήλωσης 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου. 

β) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών, στις οποίες δεν 

εξετάζονται μάρτυρες. Ειδικότερα, οι δίκες (i) ανακοπών κατά 

της εκτελεστικής διαδικασίας, (ii) εργατικών διαφορών και (iii) 

ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές 

διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της 

εκτελεστικής διαδικασίας, σε άπασες τις οποίες δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Οι υποθέσεις αυτές 

θα εκφωνηθούν κανονικά, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 

οιασδήποτε έγγραφης δήλωσης την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα της δικασίμου. Σημειώνεται ότι στις εν λόγω υποθέσεις, 



μπορούν να υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3 του 

Ν. 4790/2021, συναινετικά αιτήματα αναβολής με κοινή 

ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων Δικηγόρων όλων των 

διαδίκων, κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η 

οποία (δήλωση) αποστέλλεται στη Γραμματεία του 

Δικαστηρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) το αργότερο 

μέχρι τις 12:00 (το μεσημέρι) της προηγούμενης της δικασίμου 

εργάσιμης ημέρας, στη δε περίπτωση αυτή η αναβολή 

χορηγείται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στην 

προσδιορισθείσα δικάσιμο και χωρίς παράσταση των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων. 

γ) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν 

εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ένορκων 

βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο στις δίκες 

ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο την 

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, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης 

λογαριασμού , κατ’ άρθρο 738 Α ΚΠολΔ καθώς και οι 

ανακλήσεις αυτών και οι σχετικές με αυτές διαφορές του 

άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 

943 ΚΠολΔ,  δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

 δ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των Ν. 3869/2010 και 4605/2019, στις 

οποίες δεν θα εξεταστούν μάρτυρες/ διάδικοι, αποκλειστικά με 

τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων (σημ: κατά 

τελολογική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1Β σημείο 

4 υποπερ. 3.βη της άνω Κ.Υ.Α. και προς αποφυγή, κατά το 

δυνατό, συγχρωτισμού πρέπει να γίνει δεκτό ότι η πρόβλεψη 

περί μη εξέτασης μαρτύρων καταλαμβάνει και τους διαδίκους). 

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου, και έως τις 12:00 

(το μεσημέρι), έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων Δικηγόρων 

όλων των διαδίκων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πρβλ. 



και άρ. 158 παρ. 3 Ν. 4764/2020), ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων/ διαδίκων. Η ανωτέρω 

δήλωση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός έκθεσης 

κατάθεσης  του δικογράφου, η διαδικασία, η δικάσιμος και τα 

ονόματα των διαδίκων, θα αποστέλλεται στη Γραμματεία του 

Δικαστηρίου, στην ως άνω δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση 

(e-mail).   Επισημαίνεται ότι για τις υποθέσεις στις οποίες έχει 

χωρήσει, κατά τα ανωτέρω, έγγραφη δήλωση περί μη εξέτασης 

μάρτυρα/ διαδίκου, θα πρέπει να παρίστανται οι πληρεξούσιοι 

Δικηγόροι αυτοπροσώπως κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 

στην προσδιορισθείσα δικάσιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΚΠολΔ, προς αποφυγή ερημοδικίας. Επίσης, στις παραπάνω 

υποθέσεις (εκούσιας δικαιοδοσίας [συμπεριλαμβανομένων των 

Ν. 3869/2010 και 4605/2019]), μπορούν να υποβάλλονται, 

σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 3 του Ν. 4790/2021, συναινετικά 

αιτήματα αναβολής με κοινή ανέκκλητη δήλωση των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων όλων των διαδίκων, κατ’ απόκλιση 

της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία (δήλωση) 

αποστέλλεται ομοίως στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική 

διεύθυνση , το αργότερο μέχρι τις 12:00 (το μεσημέρι) της 

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, στη δε 

περίπτωση αυτή η αναβολή χορηγείται κατά την εκφώνηση της 

υπόθεσης στην προσδιορισθείσα δικάσιμο και χωρίς 

παράσταση των πληρεξουσίων Δικηγόρων. Οι υποθέσεις 

εκούσιας δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των Ν. 

3869/2010 και 4605/2019), για τις οποίες δεν θα έχουν αποσταλεί 

οι παραπάνω έγγραφες δηλώσεις (περί μη εξέτασης μάρτυρα/ 

διαδίκου ή συναινετικής αναβολής κατά περίπτωση) θα 

αποσύρονται οίκοθεν από το πινάκιο και δεν θα εκφωνούνται. 

ε) Η δημοσίευση διαθηκών, καθώς και η κήρυξή τους ως 

κυρίων. Οι υποθέσεις αυτές θα εκφωνηθούν κανονικά, χωρίς 

να απαιτείται η υποβολή οιασδήποτε έγγραφης δήλωσης την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου, ενώ για την 

κήρυξη διαθηκών ως κυρίων δύναται, κατ’ εξαίρεση, να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

στ) Η συζήτηση αιτήσεων για παροχή νομικής βοήθειας. 



ζ) Η συζήτηση αιτήσεων χορήγησης ή ανάκλησης 

προσωρινών διαταγών (ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας 

δικαιοδοσίας [συμπεριλαμβανομένων των Ν. 3869/2010 και 

4605/2019]). Τα αιτήματα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινών 

διαταγών θα συζητούνται, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και 

διαδίκων, με κλήτευση του καθ’ ου, διά έγγραφων 

υπομνημάτων των πληρεξουσίων Δικηγόρων των διαδίκων, τα 

οποία θα προσκομίζονται, μαζί με το γραμμάτιο προείσπραξης 

και τις οικείες εκθέσεις επίδοσης, από τους αυτοπροσώπως 

παριστάμενους πληρεξούσιους Δικηγόρους κατά την 

προσδιορισθείσα δικάσιμο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί 

υπόμνημα από κανέναν από τους διαδίκους, η συζήτηση θα 

ματαιώνεται (και δεν θα αποσύρεται). Συναινετικά αιτήματα 

αναβολής μπορούν να υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 83 

παρ. 3 του Ν. 4790/2021, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων όλων των διαδίκων, κατά τα ειδικώς 

αναφερόμενα ανωτέρω (υπ’ αριθ. 2β-2γ). Οι προσωρινές 

διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη 

συζήτηση της υπόθεσης, η οποία έχει προσδιοριστεί κατά το 

άνω χρονικό διάστημα της αναστολής, θα παρατείνονται 

οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος θα 

ορίζει και τη διάρκεια της παράτασης, χωρίς να απαιτείται 

κάποια ενέργεια ή παρουσία των διαδίκων ή/ και των 

πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, άλλως, θα λογίζονται 

αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα 

ορισθεί (βλ. άρθρο 83 παρ. 8 του Ν. 4790/2021). 

η) Η δημοσίευση αποφάσεων, πράξεων, διατάξεων και 

διαταγών. 

3) Επίσης, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 

α) Η κατάθεση, και με φυσική παρουσία, πάσης φύσεως 

δικογράφων όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων 

των ένδικων μέσων και των αιτήσεων παροχής νομικής 

βοήθειας.  



β) Η κατάθεση αιτήσεων διαταγών πληρωμής, απόδοσης 

μισθίου, κληρονομητηρίων, σύστασης σωματείου και 

τροποποίησης καταστατικού σωματείου. 

γ) Η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, για τις οποίες δεν 

υπάρχει χρονικό περιθώριο για εκ νέου επίδοση, θα διεξαχθούν 

κανονικά.  

δ) Η έκδοση και λήψη απογράφων. 

ε) Η λήψη αντιγράφων αποφάσεων, πράξεων, διατάξεων, 

διαταγών, διαθηκών, σχετικών εγγράφων κλπ. 

στ) Καταθέσεις δηλώσεων τρίτου. 

ζ) Η διενέργεια αποποιήσεων κληρονομίας. 

η) Η χορήγηση πιστοποιητικών, με φυσική παρουσία, 

αποκλειστικά και μόνο όσων δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά. 

θ) Οι βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά 

διαζύγια  

Για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση και προς αποφυγή 

συγχρωτισμού, οι παραπάνω υπ’ αριθ. 3 α’ έως και θ’ ενέργειες, 

θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν 

προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με τη 

Γραμματεία του Δικαστηρίου. 

4) έχουν ήδη,  από την 6.4.2021, επανεκκινήσει οι νόμιμες 

και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των 

πολιτικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και της παραγραφής 

των συναφών αξιώσεων, εφαρμοζομένων των σχετικών 

διατάξεων του άρθρου 83 ν. 4790/2021.  

5) Κάθε άλλο ζήτημα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα ή 

έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα θα επιλύεται από τον Πρόεδρο 

Υπηρεσίας. 



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, 3-5-2021  

    

    Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λαμίας 

                                                             

                                                            Κωνσταντίνα Χατζούλη 

 

 
 

 

 

 

 
 


