ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Αριθμός: 22 / 2021
ΠΡΑΞΗ
[Λειτουργίας γραμματείας Ειρηνοδικείου Αταλάντης για το χρονικό διάστημα από 18 Νοεμβρίου
2021 έως και 24 Νοεμβρίου 2021]
Ο Ειρηνοδίκης Αταλάντης
Έχοντας λάβει υπόψη:
A] ότι, ήδη από 11 Νοεμβρίου 2021, και οι τρείς (3) οργανικές θέσεις των δικαστικών γραμματέων
του Ειρηνοδικείου Αταλάντης είναι κενές,
Β] ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει χώρα μετάθεση, τοποθέτηση, ή απόσπαση δικαστικού
γραμματέα στις ως άνω κενές θέσεις της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αταλάντης,
Γ] ότι για το χρονικό διάστημα από 18 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2021 δεν έχει
παραγγελθεί, από το Πρωτοδικείο Λαμίας, η μετακίνηση δικαστικού γραμματέα στη γραμματεία του
Ειρηνοδικείου Αταλάντης, για την κάλυψη των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών της γραμματείας
του τελευταίου,
Δ] ότι μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων δικαστικών γραμματέων του Ειρηνοδικείου
Αταλάντης, ή την κατά το νόμο αναπλήρωσή τους, δεν μπορεί να εκτελεστεί νόμιμα καμία λειτουργία
της γραμματείας του παρόντος Ειρηνοδικείου, όπως ενδεικτικά ένορκες βεβαιώσεις, κατάθεση
δικογράφων, έκδοση πιστοποιητικών, σύνταξη εκθέσεων αποποίησης, παραλαβή εγγράφων κ.λ.π.
Ε] ότι ήδη, είναι αδύνατη, λόγω της απουσίας δικαστικού γραμματέα, η τηλεφωνική και δια ζώσης
εξυπηρέτηση των προσερχόμενων πολιτών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων, και η καθ’ οιοδήποτε
τρόπο διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΟΡΙΖΟΥΜΕ το πλαίσιο διεξαγωγής των εργασιών της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αταλάντης,
ως εξής:
Α] για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 07:00 έως και την Τρίτη
23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00:
1] Αιτήσεις προς τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, για θέματα που αφορούν τις κατά το νόμο
αρμοδιότητές της, και απαιτούν τη σύμπραξη/υπογραφή γραμματέα (συμπεριλαμβανομένων των
αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, σύνταξης εκθέσεων, λήψης αντιγράφων κλπ), θα υποβάλλονται
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eirinodikeio.atal@yahoo.gr
2] Η προσέλευση δικηγόρων και πολιτών στα γραφεία της γραμματείας του Ειρηνοδικείου (για
κατάθεση δικογράφων/αιτήσεων, αποποιήσεις, ένορκες βεβαιώσεις, δηλώσεις τρίτων κλπ) θα γίνεται
μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατά την κρίση
του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Αταλάντης Ειρηνοδίκη, αφού προηγηθεί σχετική αίτηση που θα
υποβάλλεται

ΜΟΝΟ

ηλεκτρονικά,

στη

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου:

eirinodikeio.atal@yahoo.gr
Β] Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αταλάντης θα είναι
παρούσα δικαστική γραμματέας, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του Προέδρου Πρωτοδικών Λαμίας,
και επομένως οι ως άνω, υπό στοιχ. Α΄ και Β΄ ενέργειες, μπορούν να διενεργηθούν αυτοπροσώπως
στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη υποβολή σχετικής
ηλεκτρονικής αίτησης ή ο προγραμματισμός ραντεβού.
Αταλάντη, 17 Νοεμβρίου 2021

Ο Ειρηνοδίκης Αταλάντης
Βασίλειος Σπανούλης

