
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κομοτηνή,  16-09-2021 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                           Αριθμ. πρωτ.: 445       

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ	ΤΟΥ	ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ,	Βασιλική	Κατσικάκη	

	

Αφού	ελήφθησαν	υπόψιν:			

1. Η	από	25-2-2020	Πρα� ξη	Νομοθετικου� 	Περιεχομε�νου	(ΦΕΚ	Α΄42),	η	οποι�α	

κυρώθηκε	με	το	άρθρο	1	του	Ν.	4682/2020	(ΦΕΚ	Α’	26),	

2. Η	από	11-3-2020	Πράξη	Νομοθετικού	Περιεχομένου	(ΦΕΚ	Α’	55),	η	οποία	

κυρώθηκε	με	το	άρθρο	2	του	Ν.	4682/2020	(ΦΕΚ	Α’	76),	

3. Το	 ΚΕΦΑΛΑΙΟ	 Δ’	 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ	 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	του	Ν.	4812/2021	(άρθρ.	103,	104	και	105),	

4. Η	 υπ’	 αριθμ.	 Δ1α/ΓΠ.οικ.	 55400	 (ΦΕΚ	 Β	 4206/12-9-2021)	 Κοινή	

Υπουργική	 Απόφαση	 των	 Υπουργών	 Οικονομικών	 –	 Ανάπτυξης	 και	

Επενδύσεων	–	Προστασίας	του	Πολίτη	–	Εθνικής	Άμυνας	–	Παιδείας	και	

Θρησκευμάτων	 –	 Εργασίας	 και	 Κοινωνικών	 Υποθέσεων	 –	 Υγείας	 –	

Πολιτισμού	 και	 Αθλητισμού	 –	 Δικαιοσύνης	 –	 Εσωτερικών	 –	

Μετανάστευσης	και	Ασύλου	–	Ψηφιακής	Διακυβέρνησης	–	Υποδομών	και	

Μεταφορών	 –	 Ναυτιλίας	 και	 Νησιωτικής	 Πολιτικής	 –	 Επικρατείας	 –	

Υφυπουργού	στον	Πρωθυπουργό,	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	13	Σεπτεμβρίου	2021	και	ώρα	06.00	έως	και	τη	Δευτέρα	20	

Σεπτεμβρίου	2021	και	ώρα	06.00».	



5. Οι	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».	

6. Οι	 υπηρεσιακές	 ανάγκες	 καθώς	 και	 η	 εύρυθμη	 λειτουργία	 του	

Ειρηνοδικείου	Κομοτηνής,	

7. Οι	 προφανείς	 κινδύνους	 που	 εγκυμονεί	 για	 όλους	 η	 προσωπική	 επαφή	

και	 το	 γεγονός	 ότι	 στους	 χώρους	 του	 Ειρηνοδικείου	 Κομοτηνής	

παρατηρείται	καθημερινά	μεγάλος	συνωστισμός	πολιτών.	

	

Σας ενημερώνουμε ότι:  

Από	 την	 Πέμπτη	 16	 Σεπτεμβρίου	 και	 ώρα	 06:00	 μέχρι	 και	 τη	 Δευτέρα	 20	

Σεπτεμβρίου	και	ώρα	06:00	διεξάγονται	κανονικά	όλες	οι	διαδικασίες	(βλ.	άρθρ.	

10	 παρ.	 1	 και	 6	 της	 ανωτέρω	 ΚΥΑ),	 με	 την	 επιφύλαξη	 των	 διατάξεων	 του	 ν.	

4812/2021.	

Ειδικότερα:	 Στις	 ως	 άνω	 δίκες,	 πλην	 του	 πινακίου	 των	 υποθέσεων	 του	 ν.	

3869/2010,	 όπως	 τροποποιήθηκε	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 ν.4745/2020	

(Πλατφόρμα)	θα	προηγείται	από	9.00	έως	9.40	προεκφώνηση	στην	αίθουσα	του	

ακροατηρίου	 του	 Ειρηνοδικείου	 (υποβολή	 αιτημάτων	 αναβολής,	 υποβολή	

δηλώσεων	 παραίτησης,	 ματαιώσεις),	 ως	 εξής: α)	 από	 9.00-9.20	 προεκφώνηση	

υποθέσεων	Ειδικής	Διαδικασίας	Περιουσιακών	Διαφορών	και	υποθέσεων	Νέας	

Τακτικής	 Διαδικασίας,	 και	 β)	 από	 9.25-	 9.40	 προεκφώνηση	 υποθέσεων	

Μικροδιαφορών,	Εκουσίας	Δικαιοδοσίας	και	Ασφαλιστικών	Μέτρων.	

Στις	ίδιες	ως	άνω	περιπτώσεις	παρέχεται	η	δυνατότητα	συναινετικής	αναβολής	

σύμφωνα	με	την	παρ.	2	του	άρθρου	105	του	ν.	4812/2021,	με	κοινή	ανέκκλητη	

δήλωση	 των	 πληρεξουσίων	 δικηγόρων	 κατ'	 άρθρ.	 242	 παρ.	 2	 ΚΠολΔ	 κατ'	

απόκλιση	 της	 παρ.	 2	 του	 άρθρ.	 115	 ΚΠολΔ,	 η	 οποία	 υποβάλλεται	 στην	

ηλεκτρονική	 διεύθυνση	 eirkomotinis@gmail.com,	 μέσω	 μηνύματος	

ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	το	αργότερο	μέχρι	την	12η	ώρα	της	προηγούμενης	

της	δικασίμου	εργάσιμης	ημέρας.	Παρακαλούνται	οι	κ.κ.	πληρεξούσιοι	δικηγόροι	

μαζί	 με	 το	 σχετικό	 e-mail	 να	 αποστέλλουν	 και	 το	 αντίστοιχο	 παράβολο	

αναβολής.	

	

II. Αναφορικά με τη λειτουργία της γραμματείας του Ειρηνοδικείου: 



Α]	 Oι	 καταθέσεις	 δικογράφων	 αγωγών,	 αιτήσεων	 (περιλαμβανομένων	 και	

αυτών	 για	 συμβιβαστική	 επέμβαση	 κατ’	 άρθρο	 209	 ΚΠολΔ),	 διαταγών	

πληρωμής,	 απογράφων,	 ενδίκων	 μέσων,	 έκδοσης	 κληρονομητηρίου,	 ίδρυσης,	

τροποποίησης	 σωματείου,	 θα	 γίνονται	 κατόπιν	 προηγούμενης	 τηλεφωνικής	

επικοινωνίας	με	τη	γραμματεία	για	την	ώρα	προσέλευσης,	

Β]	Η	κατάθεση	των	αιτήσεων	που	αφορούν	σε	συναινετική	εγγραφή,	ανάκληση,	

εξάλειψη	 και	 μεταρρύθμιση	 προσημείωσης	 υποθήκης,	 θα	 διεξάγεται	 ενώπιον	

της	 Ειρηνοδίκη	 Υπηρεσίας,	 εγγράφως	 κατά	 παρέκκλισης	 της	 παρ.	 2	 του	 άρθρ.	

115	ΚΠολΔ	και	οι	διάδικοι	θα	παρίστανται	με	δήλωση	κατά	την	παρ.	2	του	άρθρ.	

242	ΚΠολΔ.	

Γ]	 	Οι	ένορκες	βεβαιώσεις	θα	προγραμματίζονται	ως	προς	την	ώρα	λήψης	τους	

κατόπιν	τηλεφωνικής	συνεννόησης	με	τη	γραμματεία,	

Δ]	 H	 χορήγηση	 των	 προβλεπόμενων	 από	 το	 Νόμο	 πιστοποιητικών	 θα	 γίνεται	

κανονικά,	 όπως	 επίσης	 οι	 δηλώσεις	 αποποίησης	 κληρονομιάς,	 καθώς	 και	 οι	

δηλώσεις	τρίτου.	

Ε]	 Η	 δημοσίευση	 διαθηκών (δημοσίων,	 ιδιογράφων)	 θα	 γίνεται	 κανονικά.	 Οι	

αιτήσεις	για	δημοσίευση	ιδιόγραφης	διαθήκης,	που	εμπεριέχουν	και	αίτημα	για	

κήρυξη	 κυρίας,	 καθώς	 και	 οι	 αυτοτελείς	 αιτήσεις	 για	 κήρυξη	 κυρίας,	 θα	

κατατίθενται	μετά	από	επικοινωνία	με	τη	γραμματεία	του	Ειρηνοδικείου	

ΣΤ] Η	αναζήτηση	αντιγράφων	αποφάσεων,	διαταγών	και	διαθηκών,	καθώς	και	

η	 επικύρωση	 αυτών	 θα	 γίνεται	 κατόπιν	 τηλεφωνικής	 συνεννόησης	 με	 τη	

γραμματεία. 

	

Για	 το	 ανωτέρω	 χρονικό	 διάστημα	 και	 προκειμένου	 να	 διασφαλιστεί	 η	

προστασία	της	δημόσιας	υγείας	και	η	εύρυθμη	λειτουργία	του	Δικαστηρίου,	από	

την	 Πέμπτη	 16	 Σεπτεμβρίου	 2021	 κατά	 την	 είσοδο	 στο	 Δικαστήριο	 όλα	 τα	

φυσικά	 πρόσωπα	 (δικαστικοί	 λειτουργοί,	 δικηγόροι,	 υπάλληλοι,	 πολίτες)	

οφείλουν	να	επιδεικνύουν:	

α)	 πιστοποιητικό	 εμβολιασμού,	 σύμφωνα	 με	 την	 παρ.	 2	 του	 αρθρ.	 10	 ή β)	

πιστοποιητικό	 νόσησης,	 σύμφωνα	 με	 την	 παρ.	 3	 του	 αρθρ.	 10	 ή	 γ)	 βεβαίωση	

αρνητικού	 εργαστηριακού	 ελέγχου	 για	 κορωνοϊό	 Covid-19	 με	 τη	 μέθοδο	 PCR	

που	 έχει	 διενεργηθεί	 είτε	 με	 τη	 λήψη	 στοματοφαρυγγικού	 ή	 ρινοφαρυγγικού	

επιχρίσματος	 εντός	 εβδομήντα	 δύο	 (72)	 ωρών	 πριν	 την	 είσοδο	 είτε	 ελέγχου	



ταχείας	 ανίχνευσης	 αντιγόνου	 κορωνοϊού	 Covid-19	 (rapid	 test)	 εντός	 σαράντα	

οχτώ	(48)	ωρών	πριν	την	είσοδο,	σύμφωνα	με	την	παρ.	3	του	αρθρ.	10.	

Οι	 ανωτέρω	 υποχρεώσεις	 ισχύουν	 για	 ανηλίκους	 από	 δώδεκα	 (12)	 ετών	 και	

άνω.	 Οι	 ανήλικοι	 από	 πέντε	 (5)	 έως	 έντεκα	 (11)	 ετών,	 δύνανται	 να	

προσκομίζουν	 εναλλακτικά	 δήλωση	 αυτοδιαγνωστικού	 ελέγχου	 (self	 test)	 του	

τελευταίου	 εικοσιτετραώρου	 στην	 οποία	 προβαίνει	 είτε	 οποιοσδήποτε	 γονέας	

ακόμα	 και	 μη	 έχων	 την	 επιμέλεια	 είτε	 κηδεμόνας,	 σύμφωνα	 με	την	 παρ.	 3	 του	

αρθρ.	10.	Δεν	απαιτείται	φυσική	παρουσία	του	γονέα	ή	κηδεμόνα.	

	

Κατ'	 εξαίρεση	 των	 ανωτέρω,	 αρκεί	 η	 επίδειξη	 δήλωσης	 αυτοδιαγνωστικού	

ελέγχου	(self	test)	που	έχει	διενεργηθεί	εντός	24	ωρών	στις	εξής	περιπτώσεις:	

α)	κατάθεση	αίτησης	προσωρινής	δικαστικής	προστασίας	(ασφαλιστικά	μέτρα)	

με	αίτημα	προσωρινής	διαταγής	

β)	κατάθεση	αίτησης	εκούσιας	δικαιοδοσίας	με	αίτημα	προσωρινής	διαταγής	

γ)	κατάθεση	αυτοτελούς	αιτήματος	προσωρινής	διαταγής	

δ)	Συζήτηση	προσωρινής	διαταγής	

ε)	κατάθεση	και	συζήτηση	αγωγών	άρθρου	22	Ν.	1264/1982	

	

Παρακαλούνται	 οι	 κύριοι	 δικηγόροι,	 καθώς	 και	 οι	 πολίτες,	 να	 προκρίνουν	 για	

την	 εξυπηρέτησή	 τους	 την	 τηλεφωνική	 επικοινωνία	 με	 τη	 Γραμματεία,	 καθώς	

και	τη	χρήση	του	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου.	

	

ηλεκτρονική	διεύθυνση:	eirkomotinis@gmail.com	

τηλ.	επικοινωνίας:	25310	-	60546,		60551	και	60630,	

	

Επίσης,	 εφιστούμε	 την	 προσοχή	 για	 την	 τήρηση	 των	 προβλεπόμενων	

υγειονομικών	μέτρων	έναντι	του	κορονοϊού	COVID-19,	ήτοι:		

1]	 Χρήση	 μάσκας	 υποχρεωτικά	 από	 τους	 δικαστές,	 γραμματείς,	 συνηγόρους,	

διαδίκους	και	όλους	τους	εισερχομένους	στο	δικαστικό	κατάστημα,		

2]	 Χρήση	 αλκοολούχου	 αντισηπτικού	 διαλύματος	 που	 υπάρχει	 στους	

κοινόχρηστους	χώρους,		

3]	Τήρηση	απόστασης	(1,5)	μέτρου	μεταξύ	των	προσώπων,		



4]	 Το	 ανώτατο	 όριο	 εισερχομένων	 ατόμων	 εντός	 του	 ακροατηρίου	 του	

καταστήματος	 καθορίζεται	 σε	 δέκα	 (15)	 άτομα	 και	 πρέπει	 να	 τηρείται	 με	

επιμέλεια	του	δικάζοντος	στο	ακροατήριο	δικαστή.	

                                                             

                 Κομοτηνή, 16 Σεπτεμβρίου 2021 

Η Διευθύνουσα του  Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 

 

                                                                                          Βασιλική Κατσικάκη 

                                                                                             Ειρηνοδίκης Γ’  

	

	
	


