ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Αριθμός 646/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, Βασίλειος Κουκόπουλος,
Ειρηνοδίκης Α΄, αφού έλαβε υπόψιν:
1)
Το άρθρο 1 παρ. 4 εδ. 5α της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06-11-2020
(ΦΕΚ Β΄ 4899/06-11-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ για το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως 30-11-2020»,
2)
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), γ. του άρθρου πρώτου της
από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δ. της παρ. 4 του άρθρου
εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ζ) του π.δ.
96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 136).
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3) τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
του Ειρηνοδικείου Βόλου και
4)
τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον για όλους η
προσωπική επαφή και το γεγονός ότι στους χώρους του Ειρηνοδικείου Βόλου
παρατηρείται καθημερινά μεγάλος συνωστισμός πολιτών, δεδομένης και της
στενότητας αυτών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ό,τι θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 07-112020 μέχρι και τις 30-11-2020:
(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:
1.
Δίκες στο Ειρηνοδικείο Βόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
πρώτο παρ. 4 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06-112020 (ΦΕΚ Β΄ 4899/06-11-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2.
Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων πλην αυτών που θα χρησιμοποιηθούν
στην Τακτική διαδικασία, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ. 2421039300.
3.
Κατάθεση δηλώσεων τρίτου.
4.
Κατάθεση αιτήσεων για την έκδοση διαταγών πληρωμής.
5.
Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην των αντιγράφων των
προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών που θα εκδίδονται το
διάστημα αυτό).
6.
Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια.
7.
Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/
βεβαίωσης κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων, οι οποίες θα
κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, μετά από τηλεφωνική
προσυνεννόηση στο τηλέφωνο 2421039304 και των αιτήσεων που
κοινοποιούνται ταχυδρομικώς, με fax μέσω των ΚΕΠ ή με e-mail
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η παραλαβή των ανωτέρω πιστοποιητικών θα
γίνεται από το ΚΕΠ, στο e-mail του αιτούντος χωρίς χρήση ηλεκτρονικής
υπογραφής (απλή φωτοτυπία έγγραφο μορφής pdf), με αποστολή courier
στην διεύθυνση του αιτούντος, που έχει θα δηλωθεί και με έξοδά του
αιτούντος.
8.
Διενέργεια αποποιήσεων.
9.
Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας, πλην εξαιρετικά επειγουσών
περιπτώσεων.
10. Δημοσίευση και κήρυξη κυριών ιδιόγραφων διαθηκών, λόγω και του
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υπερβολικά μεγάλου συνωστισμού που παρατηρείται κατά τη διαδικασία
αυτή.
11.
Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.
(Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο ένα παρ. 4, εδ. 5α της
προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06-11-2020 (ΦΕΚ Β΄
4899/06-11-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
1. Δημοσίευση αποφάσεων.
2. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 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 (π.δ. 503/1985, Α’ 182),
Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α
ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές
διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
3. Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται
χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν
χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης,
παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο
οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών
διαταγών.
4. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ,
5. Εξαιρούνται, επίσης, ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις
6.11.2020, οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης
τόσο 9 στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και
κατάθεσης σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α’ 87).
7. Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς
εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προηγουμένη
της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων,
η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί
χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να
αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση
eirhnodikeiovolou@gmail.com με όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης της υπόθεσης
έως τις 12:00 μ. της προηγουμένης της δικασίμου. Οι ίδιοι θα πρέπει να
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παρίστανται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως και να προσκομίζουν τις
προτάσεις και τα σχετικά τους.
8. Η δημοσίευση, επίσης, των δημοσίων διαθηκών, για τις οποίες δεν
απαιτείται παράσταση στο ακροατήριο, θα λάβει χώρα κανονικά. Επίσης θα
δημοσιεύονται διατάξεις αναγνώρισης ή τροποποίησης του καταστατικού
σωματείων και κληρονομητηρίων.
9. Η κατάθεση δικογράφων όλων των διαδικασιών, καθημερινά από ώρα
09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., πλην αυτών των διαταγών πληρωμής.
10.
Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το
Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους
δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου,
παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων
εξαιρεθεισών περιπτώσεων Επιπρόσθετα όλοι οι εισερχόμενοι στο Κατάστημα
του Ειρηνοδικείου πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα
ασφαλείας ήτοι:
Α) Να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό.
Β) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5
μέτρο).
Γ) Να εισέρχονται ένας - ένας στους χώρους των γραφείων του
Ειρηνοδικείου.
Δ) Το ανώτατο όριο εισερχομένων εντός των αιθουσών του
καταστήματος καθορίζεται σε 15 άτομα και πρέπει να τηρείται με επιμέλεια
του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστή.
11.
Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα
2421039304, 2421039300-1
Βόλος 09 Νοεμβρίου 2020
Ο Ειρηνοδίκης που διευθύνει το
Δικαστήριο

Βασίλειος Κουκόπουλος
Ειρηνοδίκης Α΄
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