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Αριθμός	Πράξης	

65/2021 

 

Η	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ	ΤΟΥ	ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ,	Βασιλική	Κατσικάκη	

	

	

Αφού	έλαβε	υπόψη	της:		

1)	 Την	 υπ'	 αριθμ.	 Δ1α/Γ.Π.οικ.:	 39842/26-6-2021	 (ΦΕΚ	 2744,	 τ.	 Β΄)	 Κοινή	

Υπουργική	Απόφαση	των	Υπουργών	Οικονομικών	–	Ανάπτυξης	και	Επενδύσεων	

–Προστασίας	 του	 Πολίτη	 –	 Εθνικής	 Άμυνας	 –	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 –	

Εργασίας	και	Κοινωνικών	Υποθέσεων	–	Υγείας	–	Περιβάλλοντος	και	Ενέργειας	–	

Πολιτισμού	και	Αθλητισμού	–	Δικαιοσύνης	–	Εσωτερικών	–	Μετανάστευσης	και	

Ασύλου	 –	 Υποδομών	 και	 Μεταφορών	 –	 Ναυτιλίας	 και	 Νησιωτικής	 Πολιτικής	 –

Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων,	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	 την	 Δευτέρα,	 28	 Ιουνίου	

2021	και	ώρα	6.00’	έως	και	την	Δευτέρα,	5	Ιουλίου	2021	και	ώρα	6.00’",	

2)	Την	υπ’	αριθμ.	16737/30-3-2021	(ΦΕΚ	1226,	τ.	Β’)	Απόφαση	του	Υπουργού	

Δικαιοσύνης	

3)	Τις	διατάξεις	του	άρθρ.	15	παρ.	1β	και	παρ.	7	περ.	α’	υποπερ.	δδ’	και	περ.	γ’	του	

Ν.	 1756/1988	 «Κώδικας	 Οργανισμού	 Δικαστηρίου	 και	 Κατάστασης	 Δικαστικών	

Λειτουργών».	

4)	 Τις	 υπηρεσιακές	 ανάγκες	 καθώς	 και	 την	 εύρυθμη	 λειτουργία	 του	

Ειρηνοδικείου	Κομοτηνής,	

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ότι	 για	 το	 χρονικό	 διάστημα	 της	 προσωρινής	 αναστολής	 από	 τη	 Δευτέρα	 28	

Ιουνίου	2021	και	ώρα	6.00’	έως	και	την	Δευτέρα,	5	Ιουλίου	2021	και	ώρα	6.00’,	

ισχύουν	τα	ακόλουθα:	

 

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ προσωρινά:    

1)	Δίκες	ενώπιον	του	Ειρηνοδικείου	Κομοτηνής,	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	

άρθρο	 1	 παρ.	 1	 αριθμ.	 3	 α’	 του	 σχετικού	 πίνακα	 της	 ως	 άνω	 με	 αριθμ.	

Δ1α/ΓΠ.οικ.:	39842/26-6-2021	(ΦΕΚ	2744,	τ.	Β΄)	Κοινής	Υπουργικής	Απόφασης.		

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ	από	την	αναστολή	όσα	αναφέρονται,	στο	άρθρο	1	παρ.	1	αριθμ.	

3	β’	του	σχετικού	πίνακα	της	ως	άνω	με	αριθμ.	Δ1α/ΓΠ.οικ.:	39842/26-6-2021	

(ΦΕΚ	2744,	τ.	Β΄)	Κοινής	Υπουργικής	Απόφασης.	

	1)	 Οι	 δίκες	 της	 Τακτικής	 Διαδικασίας,	 που	 εκδικάζονται	 σύμφωνα	 με	 τις	

διατάξεις	του	Ν.4335/2015	[νέα	τακτική].		

2) Οι	δίκες	ειδικών	διαδικασιών	και	μικροδιαφορών.	

3)	Οι	δίκες	ασφαλιστικών	μέτρων	στις	οποίες	δεν	εξετάζονται	μάρτυρες,	με	τη	

δυνατότητας	 προσκόμισης	 ενόρκων	 βεβαιώσεων.	 Κατ’	 εξαίρεση,	 αποκλειστικά	

και	μόνο	στις	δίκες	ασφαλιστικών	μέτρων	που	έχουν	ως	αντικείμενο	ανακοπές	

και	αιτήσεις	αναστολής	κατά	της	εκτελεστικής	διαδικασίας,	εργατικές	διαφορές,	

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	 κατά	 άρθρο	 738	 	 Α	

ΚΠολΔ,	τις	ανακλήσεις	αυτών,	τις	σχετικές	με	αυτές	διαφορές	του	άρθρου	702	

ΚΠολΔ,	τις	δίκες	ασφαλιστικών	μέτρων	νομής	καθώς	και	τις	δίκες	της	παρ.	3	του	

άρθρου	 943	 ΚΠολΔ,	 στις	 οποίες	 δύνανται	 να	 εξετάζονται	 μάρτυρες	 στο	

ακροατήριο.	 

Επισημαίνεται	 ότι	 για	 το	 χρονικό	 διάστημα	 από	 28-6-2021	 έως	 30-6-

2021	 η	 συζήτηση	 των	 αιτήσεων	 με αντικείμενο συναινετική εγγραφή, 

ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης	 θα	

γίνεται	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	161παρ.	1	και	2	του	Ν.	4764/2020	

(ΦΕΚ	 256/2020,	 τ.	 Α’)	 όπως	 η	 ισχύς	 της	 διατάξεως	 αυτής	 παρατάθηκε	 για	 το	



χρονικό	διάστημα	από	την	1η	Απριλίου	2021	έως	και	τις	30	Ιουνίου	2021	με	την	

υπ’	 αριθμ.	 16737/30-3-2021	 (ΦΕΚ	 1226,τ.	 Β’)	 Απόφαση	 του	 Υπουργού	

Δικαιοσύνης.	

4) Οι	 δίκες	 εκουσίας	 δικαιοδοσίας,	 οι	 δίκες	 που	 αφορούν	 ειδικούς	 νόμους,	 οι	

οποίες	δικάζονται	με	τη	διαδικασία	της	εκουσίας	δικαιοδοσίας	και	οι	δίκες	του	ν.	

3869/2010	και	του	άρθρου	1	του	ν.	4745/2020	(Α’	214).		

Επισημαίνεται	 ότι	 στις	 περιπτώσεις	 2,	 3	 και	 4	 συναινετικά	 αιτήματα	

αναβολής	 υποβάλλονται	 σύμφωνα	 με	 την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 83	 του	 ν.	

4790/2021.		

5) Οι	 αιτήσεις	 χορήγησης	 και	 ανάκλησης	 προσωρινών	 διαταγών,	 οι	 οποίες	

συζητούνται	δια	υπομνημάτων	των	πληρεξουσίων	δικηγόρων	των	διαδίκων	και	

χωρίς	την	εξέταση	μαρτύρων.	Οι	προσωρινές	διαταγές	που	έχουν	χορηγηθεί	και	

έχουν	ισχύ	έως	τη	συζήτηση	της	υπόθεσης,	παρατείνονται	οίκοθεν	με	απόφαση	

της	 Ειρηνοδίκη	 Υπηρεσίας,	 η	 οποία	 ορίζει	 τη	 διάρκεια	 της	 παράτασης	 των	

προσωρινών	διαταγών.		

6)	 Η	 δημοσίευση	 αποφάσεων,	 διατάξεων	 κληρονομητηρίων	 και	 σωματείων,		

διαταγών,	 αντίγραφα	 των	 οποίων	 θα	 παραλαμβάνουν	 οι	 πληρεξούσιοι	

δικηγόροι,	κατόπιν	επικοινωνίας	με	τη	γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου.		

7)	Για	όλα	τα	επείγοντα	θέματα	θα	αποφασίζει	η	Ειρηνοδίκης	Υπηρεσίας.	

 

Γ) Επίσης, θα πραγματοποιείται: 

1)	 Η	 διενέργεια	 όλων	 των	 διαδικαστικών	 πράξεων	 και	 άλλων	 ενεργειών	

ενώπιον	των	υπηρεσιών	του	Ειρηνοδικείου	Κομοτηνής,	όπως:	

α)	Οι	δηλώσεις	τρίτων	

β) Η	 δημοσίευση	 διαθηκών.	 Η	 κατάθεση	 των	 αιτήσεων	 θα	 πραγματοποιείται	

μετά	από	επικοινωνία	με	τη	γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου.		

γ) Η	 κατάθεση	 και	 έκδοση	 διαταγών	 πληρωμής,	 διαταγών	 απόδοσης	 χρήσης	

μισθίου,	 και	 η	 χορήγηση	 απογράφων,	 κατόπιν	 επικοινωνίας	 με	 τη	 γραμματεία	

του	Ειρηνοδικείου.		

δ)	Η	κατάθεση	δικογράφων	όλων των	διαδικασιών	καθώς	και	ενδίκων	μέσων,	

μετά	από	τηλεφωνική	επικοινωνία	με	τη	γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου.	

ε) Διενέργεια	 ενόρκων	 βεβαιώσεων,	 κατόπιν	 προηγούμενης	 τηλεφωνικής	

συνεννόησης	με	τη	γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου.	



στ) Θεώρηση	 του	 γνησίου	 της	 υπογραφής	 για	 τα	 συμφωνητικά	 συναινετικών	

διαζυγίων,	 κατόπιν	 τηλεφωνικής	 συνεννόησης	 με	 τη	 γραμματεία	 του	

Ειρηνοδικείου.	

ζ) Η	κατάθεση	αιτήσεων	για	παροχή	νομικής	βοήθειας	και	συζήτηση	αυτών.	

η)..Η	 χορήγηση	 αντιγράφων	 αποφάσεων,	 διαθηκών,	 διαταγών	 κλπ	 κατόπιν	

προηγούμενης	τηλεφωνικής	επικοινωνίας	με	τη	γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου.	

θ)	Η	χορήγηση	των	προβλεπόμενων	από	το	Νόμο	πιστοποιητικών.	

ι)	 Η	 διενέργεια	 αποποιήσεων,	 μετά	 από	 τηλεφωνική	 συνεννόηση	 με	 τη	

γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου.	

κ)	Οι	αιτήσεις	συμβιβαστικής	επέμβασης.	

 

Αναφορικά με την λειτουργία της γραμματείας ισχύουν τα εξής: 

Η	γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου	Κομοτηνής	θα	συνεχίσει	να	λειτουργεί	με	τον	

αριθμό	 των	 υπαλλήλων,	 που	 είναι	 αναγκαίος	 για	 την	 εύρυθμη	 λειτουργία	 της	

υπηρεσίας,	 σε	 συνάρτηση	 με	 τις	 υπηρεσιακές	 ανάγκες.	 Τα	 τηλέφωνα	

επικοινωνίας	 με	 τα	 γραφεία	 της	 γραμματείας	 του	 Ειρηνοδικείου	 Κομοτηνής	

είναι:	25310-60546, 25310-60551 και 25310-60630.	

 

Επισημαίνεται	 ότι	 είναι	 υποχρεωτική	 η	 χρήση	 μάσκας	 για	 όλους	 τους	

εισερχομένους	στο	κατάστημα	του	Ειρηνοδικείου	και	στη	διάθεση	όλων	είναι	τα	

αλκοολούχα	 αντισηπτικά	 (υπάρχουν	 διαθέσιμα	 στους	 κοινόχρηστους	 χώρους	

του	Ειρηνοδικείου).		

Στην	 αίθουσα	 του	 ακροατηρίου	 του	 Ειρηνοδικείου,	 ο	 ανώτατος	 αριθμός	 των	

εισερχομένων	ατόμων	θα	είναι	δεκαπέντε	(15).	

Η	είσοδος	στα	γραφεία	θα	γίνεται	ανά	ένα	άτομο	μόνο	και	μετά	από	συνεννόηση	

με	τον	αρμόδιο	υπάλληλο.	

Θα	 πρέπει	 να	 τηρείται	 απαρέγκλιτα,	 μέσα	 στους	 χώρους	 της	 υπηρεσίας,	 η	

απόσταση	των	φυσικών	προσώπων,	κατ’	ελάχιστο	1,5	μέτρου.	

 

Με	 επιμέλεια	 της	 γραμματείας	 του	 Ειρηνοδικείου	 Κομοτηνής	 η	 παρούσα	 θα	

αναρτηθεί	στον	πίνακα	ανακοινώσεων	της	υπηρεσίας	(Ειρηνοδικείο	Κομοτηνής)	

και	 θα	 αποσταλεί	 σχετικό	 ηλεκτρονικό	 μήνυμα	 (e-mail)	 με	 συνημμένο	 το	

περιεχόμενο	 της	 παρούσας	 σε	 ηλεκτρονική	 μορφή,	 στον	 οικείο	 Δικηγορικό	



Σύλλογο	 Ροδόπης,	 προκειμένου	 να	 λάβουν	 γνώση	 οι	 διάδικοι	 και	 οι	

πληρεξούσιοι	δικηγόροι	αυτών	και	να	προβούν	στις	σχετικές	ενέργειες.	

	

                                                                              Κομοτηνή, 30 Ιουνίου 2021 

Η Διευθύνουσα του  Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 

 

                                                                                          Βασιλική Κατσικάκη 

                                                                                             Ειρηνοδίκης Γ’  

	

	

 

 


