
 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  56/2021 

Η  Ειρηνοδίκης Γραμματούλα Σαλταρή, λαμβάνοντας υπόψη: 
- την ΚΥΑ με Αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 12639 (ΦΕΚ τεύχος B΄ 793/ 27.2.2021) 

«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 1.3.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8.3.2021 
και ώρα 6:00.»,  

- το γεγονός στις 5.1.2021 αποχώρησε από την Υπηρεσία η 
αποσπασθείσα δικαστική Γραμματέας και δεν υπάρχει καθημερινή παρουσία 
δικαστικού Γραμματέως στην Υπηρεσία, 

- το γεγονός ότι η Περιφέρεια Θάσου έχει ήδη ενταχθεί στο επίπεδο 
αυξημένης επιτήρησης λόγω αυξημένης διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο νησί, 

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1.3.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 π.μ. ΜΕΧΡΙ 8.3.2021 
ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 π.μ. ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 
1. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΑ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ eirthas@gmail.com.  

 
2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ 

ΠΕΜΠΤΗ 4.3.2021, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ, με την τήρηση 
αποστάσεων μεταξύ των εξυπηρετούμενων τουλάχιστον 1,5 μ. και με 
την παρουσία ενός μόνο εξυπηρετούμενου εντός του γραφείου της 
γραμματείας κάθε φορά. 
 Ειδικότερα, την παραπάνω ημέρα θα μπορούν να λάβουν χώρα 
αποκλειστικά και μόνον εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική 
συνεννόηση για ραντεβού: 



Α) Καταθέσεις αγωγών τακτικής διαδικασίας και ειδικών διαδικασιών, 
αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, ανακοπών κλπ. 
καθώς και ενδίκων μέσων. 

Β) Ένορκες βεβαιώσεις που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προς 
απόδειξη σε δίκες που διεξάγονται κανονικά στο πλαίσιο που ορίζεται με τη με 
αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 (ΦΕΚ τεύχος B΄ 648/ 20.2.2021) ΚΥΑ. 

Γ) Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών και χορήγηση αντιγράφων. 
Δ) Δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας. 
Ε) Βεβαίωση γνησίου υπογραφής για συναινετικό διαζύγιο. 
 
3. Η χορήγηση και ανάκληση των προσωρινών διαταγών θα 

γίνεται δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων των πληρεξουσίων 
δικηγόρων και χωρίς παρουσία δικηγόρων, διαδίκων και  μαρτύρων. 

 
4. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική 

εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης 
υποθήκης θα διεξάγεται εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθ. 
115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται με δήλωση κατά την παρ. 2 του άρθρ. 
242 ΚΠολΔ. 

 
5. Η προκαταρκτική εξέταση και η προανάκριση θα συνεχίσουν να 

διεξάγονται κανονικά, με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας που έχουν 
προαναγγελθεί από την Υπηρεσία.  

 
6. Εάν χρειασθεί να χορηγηθεί παράταση των προθεσμιών των 

άρθρων 215, 237 και 238 του ΚΠολΔ  για λόγους ανωτέρας βίας (όπως 
ασθένεια του μάρτυρα λόγω covid, ή αδυναμία εμπρόθεσμης προσκόμισης 
εγγράφων από δημόσια υπηρεσία λόγω καθυστερήσεων που προκαλείται από 
τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας κλπ,) θα υποβάλλεται η κατά το  άρθρο 148 
του ΚΠολΔ έγγραφη αίτηση προς την διευθύνουσα το δικαστήριο, στην οποία 
θα αναφέρεται επακριβώς ο λόγος καθυστέρησης και θα συνυποβάλλονται 
τυχόν αποδεικτικά έγγραφα. Η διευθύνουσα δικαστής, αφού κρίνει το βάσιμο 



του αιτήματος θα εκδίδει πράξη που θα παρατείνει την προθεσμία. Η αίτηση 
του δικηγόρου και η πράξη παράτασης θα κατατίθενται στη δικογραφία με 
ευθύνη του γραμματέα του δικαστηρίου. Εάν απορρίπτεται το αίτημα 
παράτασης, δεν θα εκδίδεται πράξη, αλλά ενυπόγραφα θα αναγράφεται στην 
αίτηση από τον αρμόδιο δικαστή, ότι η αίτηση απορρίπτεται ενυπόγραφα.  

 
7. Για ζητήματα με κατεπείγοντα χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν άμεσης 

αντιμετώπισης, θα αποφασίζει με αίτηση του ενδιαφερομένου και συνυποβολή 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο. Για 
οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση σχετικά με την εξυπηρέτησή σας, παρακαλείστε 
να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2593022777.  

 
8. Λόγω της εκτεταμένης διασποράς του ιού COVID -19 στην Περιφέρεια 

Θάσου παρακαλείστε να αποστέλλετε τα όποια αιτήματά σας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μην προσέρχεστε στο κατάστημα 
χωρίς ραντεβού, άλλως δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτησή σας.  

 
Θάσος, 1 Μαρτίου 2021 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ ΣΑΛΤΑΡΗ   

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ 
 
 
 


