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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

∆1α/ΓΠ.οικ.30340 των Υπουργών Ανάπτυξης, & Επενδύσεων, Προ-

στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υ-

ποθέσεων, Υγείας, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών που δηµοσιεύθηκε 

στο Φ.Ε.Κ 1857/2020 τεύχος 2ο, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου θα λει-

τουργήσει µε τους όρους και τις συνθήκες που ορίζονται από την 

ανωτέρω ΚΥΑ, από 16/05/2020 µέχρι και τις 31/5/2020. 

Ειδικότερα:  

Α. 1) Η πρόσβαση όλων των εισερχοµένων στο κτίριο θα γίνεται µε τη 

χρήση µάσκας 

2) Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση µεταξύ των φυσικών προ-

σώπων κατ` ελάχιστον 1,5 µέτρου 

3) Θα υπάρχουν σε βασικά σηµεία αντισηπτικά των οποίων η χρήση 

θα είναι υποχρεωτική 

4) Καθορίζεται ο αριθµός των εισερχοµένων ατόµων εντός των αιθου-

σών και εν γένει των περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόµου ανά 10 τ.µ  

 

Β. 1) Θα πραγµατοποιούνται οι δίκες ασφαλιστικών µέτρων µε αντι-
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κείµενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή µεταρρύθµιση προση-

µείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας, δικαστική µεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απο-

γραφή και δηµόσια κατάθεση (άρθρα 737, 738 Κ.Πολ.∆.), Ευρωπαϊ-

κή διαταγή δέσµευσης λογαριασµού (άρθρο 738Α Κ.Πολ.∆.), οι ανα-

κλήσεις αυτών καθώς και οι σχετικές µ` αυτές διαφορές του άρθρου 

702 Κ.Πολ.∆  

2) Θα συζητούνται συναινετικές προσηµειώσεις υποθήκης µε έγγρα-

φη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 4864/2020 

3) Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές, οι 

οποίες θα γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου.  Προσωρινές δια-

ταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υ-

πόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν µε απόφαση της Ειρηνοδίκη Υπη-

ρεσίας, η οποία ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών  

4) Θα δηµοσιεύονται αποφάσεις και διατάξεις 

5) θα κατατίθενται δικόγραφα:  

α. Τακτικής ∆ιαδικασίας  

β. Ειδικών ∆ιαδικασιών 

γ. i)  Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας 

 ii) Αιτήσεων για έκδοση κληρονοµητηρίων, σύσταση και τρο-

ποποίηση καταστατικών σωµατείων 

iii) Αιτήσεων του Ν. 3869/2010 και του Ν. 4605/2019 

 Οι Πληρεξούσιοι ∆ικηγόροι θα έχουν τη δυνατότητα ΜΟΝΟ να 

αφήσουν το φάκελο, στον οποίο θα περιέχεται το εισαγωγικό δικό-

γραφο, το γραµµάτιο προείσπραξης, απλό αντίγραφο του δικογρά-

φου µε την ένδειξη για το φάκελο της δικογραφίας και αντίγραφα 

του δικογράφου µε µεγαρόσηµα ΤΑΧ∆ΙΚ των 2€, όσα επιθυµούν.  Η 

παραλαβή των επικυρωµένων αντιγράφων των δικογράφων αυτών θα 
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γίνεται από τη Γραµµατεία την 2η εργάσιµη ηµέρα από την παράδο-

ση του φακέλου. 

6) ∆εν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων οι οποίες µαταιώθηκαν 

από την έναρξη της αναστολής δηλαδή από 13/03/2020 και εφεξής.  

Οι κλήσεις αυτές θα προσδιοριστούν ΟΙΚΟΘΕΝ µετά τη δηµοσίευση 

σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης.  Εξαιρούνται οι υποθέσεις της Τα-

κτικής ∆ιαδικασίας του Ν. 4335/2015, οι οποίες θα µεταφέρονται 

οίκοθεν σε νέα συνεδρίαση.    

Για όσες υποθέσεις µαταιώθηκαν πριν την έναρξη της αναστολής 

δηλαδή 13/03/2020, η κατάθεση των κλήσεων θα γίνεται κανονικά 

και µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω.   

 

Γ. Η Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου Λαυρίου  

Α. ∆ε θα λειτουργεί για τα εξής:  

1) Κατάθεση δικογράφου άσκησης πολιτικών ενδίκων µέσων 

2) Κατάθεσης ποινικών ενδίκων µέσων  

3) Κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωµής και απόδοσης 

χρήσης µισθίου 

4) Κατάθεση αίτησης για παροχή νοµικής βοήθειας 

5) ∆ε θα πραγµατοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονοµίας 

6) ∆ε θα λαµβάνονται δηλώσεις τρίτων 

7) ∆ε θα πραγµατοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συ-

ναινετικά διαζύγια 

8) ∆ε θα γίνεται κατάθεση διαθηκών 

9) ∆ε θα γίνεται λήψη ενόρκων βεβαιώσεων 

Β. Θα λειτουργεί για τα εξής: 

1) Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων κατόπιν τηλεφωνικής επικοι-

νωνίας  

2) Πιστοποιητικά που αφορούν δηµοσίευση ή µη διαθήκης, περί 
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αποποίησης ή µη κληρονοµιάς, περί άσκησης ή µη ενδίκων µέσων, 

ανακοπών και περί µη ανάκλησης κληρονοµητηρίων, εκδίδονται µέ-

σω του συστήµατος www.solon.gov.gr και θα χορηγούνται ΜΟΝΟ 

ηλεκτρονικά χωρίς φυσική παρουσία.  ∆ε θα εξυπηρετούνται νέες αι-

τήσεις για λήψη πιστοποιητικών µε φυσική παρουσία. 

 Οι Πληρεξούσιοι ∆ικηγόροι και το κοινό θα εξυπηρετούνται 

καθηµερινά και σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα από τις 08:30΄ 

έως 13:30΄. 

Η Προϊσταµένη των Υπηρεσιών 

του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ 


