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                          Ππορ  

1.Σελ θ. Πξόεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

2.Σνλ θ. Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο 

(Γξαθείν Τπνπξγνύ) 

3. Σνλ  θ. Γεληθό Γξακκαηέα    

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο 

(Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα)  

4. Σν Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο 

5.Σνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ 

6. Σνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν Πεηξαηά  

7. Σνλ πκβνιαηνγξαθηθό ύιινγν 

Δθεηείσλ Αζελώλ – Πεηξαηώο – 

Αηγαίνπ & Γσδεθαλήζνπ          

8.Σελ Έλσζε Γηθαζηώλ & 

Δηζαγγειέσλ  

9. Σνλ ύιινγν Γηθαζηηθώλ 

Τπαιιήισλ Αζήλαο            

Σν Σξηκειέο πκβνύιην Γηεύζπλζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ αθνύ έιαβε 

ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 55400 (ΦΔΚ 

Β/4206/12-9-2021), πνπ αθνξά ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ 

πξνο ην ζθνπό πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε 

Γεπηέξα 13 επηεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 6.00 έσο θαη ηε Γεπηέξα 20 

επηεκβξίνπ 2021 θαη ώξα 6.00 θαη ηα άξζξα 104 & 105 ηνπ λ. 4812/2021, 

θαη κε θύξην γλώκνλα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ, θαζώο θαη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή απνθπγή 

ζπγρξσηηζκνύ, αποθάζιζε όηι από ηην Πέμπηη 16 επηεμβπίος 2021 και 

ώπα 06.00 ιζσύοςν ηα εξήρ: 

1. Σα πηλάθηα θαη εθζέκαηα ησλ δηθαζίκσλ θάζε εκέξαο όισλ ησλ 

δηαδηθαζηώλ  πιελ ηεο λέαο ηαθηηθήο (άξζξν 237 θαη 238 ηνπ ΚΠνιΓ) ζα 

θαηαλέκνληαη ρξνληθά εληόο ηεο απηήο εκέξαο από ηνλ αξκόδην γηα ηελ 

εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζε θάζε πηλάθην ή έθζεκα 
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δηθαζηή θαη ν θαηακεξηζκόο απηόο κε πξσηνβνπιία ηνπ γξακκαηέα ζα 

γλσζηνπνηείηαη θαζεκεξηλά θαη πάλησο ην αξγόηεξν ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

δηθαζίκνπ εξγάζηκε εκέξα ζηνπο δηαδίθνπο ή πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο 

ηνπο κε απνζηνιή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζηνλ νηθείν δηθεγνξηθό 

ζύιινγν ή κε αλάξηεζε ζηελ πύιε ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

solon.gov.gr. Καηά ηε ζπδήηεζε ζηα αθξναηήξηα, πνπ εθδηθάδνληαη νη 

παξαπάλσ ππνζέζεηο ζα πξνηάζζνληαη νη ππνζέζεηο ηνπ πηλαθίνπ ή 

εθζέκαηνο γηα ηηο νπνίεο νη πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη ησλ δηαδίθσλ κε θνηλή 

αλέθθιεηε δήισζε ηνπο έρνπλ δηαηππώζεη αίηεκα αλαβνιήο ρσξίο 

παξάζηαζή ηνπο ζην αθξναηήξην, ην νπνίν (αίηεκα) έρνπλ ππνβάιεη ζηελ 

νηθεία γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ κέζσ κελύκαηνο 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 12.00 κ.κ. ηεο 

πξνεγνύκελεο ηεο δηθαζίκνπ εξγάζηκεο εκέξαο, με επιζςναπηόμενο ηο 

πποβλεπόμενο ηέλορ αναβολήρ (ποζό 20 εςπώ) εξοθλημένο, θαζώο θαη 

απηέο γηα ηηο νπνίεο όινη νη δηάδηθνη έρνπλ δειώζεη ζηελ νηθεία γξακκαηεία 

ηνπ δηθαζηεξίνπ όηη δελ επηζπκνύλ λα εμεηάζνπλ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπο κάξηπξα κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ην 

αξγόηεξν κέρξη ηε δσδεθάηε ώξα ηεο πξνεγνύκελεο ηεο δηθαζίκνπ 

εξγάζηκεο εκέξαο. [άξζξν 105 παξ. 2 θαη 3 λ. 4812/2021].  

2. Οη δηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ 

ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ είλαη: 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΓΡΩΝ: edres@eirinodikeioathinon.gr 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ: 

eirinodikeio.ath.ekousia@5348.syzefxis.gov.gr 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ: 

asfalistika@eirinodikeioathinon.gr 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Ν.3869/2010: 

eirinodikeio.ath.ro3869-10@5348.syzefxis.gov.gr 

3. ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ 

[λέα ηαθηηθή, εξγαηηθά, ακνηβέο, κηζζώζεηο, απηνθίλεηα] ζα ηεξείηαη 

απνθιεηζηηθά ν ηξόπνο απηόο θαηάζεζεο. ε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ δελ 

είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή θαηάζεζε (θαη ηνπ λ. 3869/2010), ε θαηάζεζε 

δηθνγξάθσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο, θάζε 

έλαο από ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί λα θαηαζέζεη κέρξη δύν (2) δηθόγξαθα, 

βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθίνπ ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ ηνπ νηθείνπ 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, θαζεκεξηλά, από ώξα 09.00 έσο 13.00, σο εμήο: 
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 Κάζε Γεπηέξα ζα γίλεηαη δεθηή θαηάζεζε δηθνγξάθσλ από 

πιεξεμνπζίνπο δηθεγόξνπο ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο κεηξώνπ έρεη 

ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο αξηζκνύο κεδέλ (0) θαη έλα (1). 

 Κάζε Σξίηε κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο 

αξηζκνύο δύν (2) θαη ηξία (3). 

 Κάζε Σεηάξηε κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο 

αξηζκνύο ηέζζεξα (4) θαη πέληε (5). 

 Κάζε Πέκπηε κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο 

αξηζκνύο έμη (6) θαη επηά (7). 

 Κάζε Παξαζθεπή κε αξηζκό κεηξώνπ πνπ έρεη ηειεπηαίν ςεθίν ηνπο 

αξηζκνύο νθηώ (8) θαη ελλέα (9). 

4. Οη αηηήζεηο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο ζα πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ 

Δηξελνδίθε Τπεξεζίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην γξαθείν 81 ζην 

ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ από 09.00 κέρξη 13.00, όπνπ 

θαη ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ζα παξαδίδεη ηνλ ζρεηηθό θάθειν πιήξε, 

ιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ζρεηηθό απνδεηθηηθό παξάδνζεο ηνπ θαθέινπ κε 

κέγηζην αξηζκό δύν (2) δηθόγξαθα. Η πξνζέιεπζε ησλ πιεξεμνπζίσλ 

δηθεγόξσλ θαη ε θαηάζεζε δηθνγξάθσλ εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο αλά εκέξα 

ζα γίλεηαη κε ηνλ ίδην σο άλσ πεξηγξαθόκελν ζηελ παξνύζα πξάμε καο γηα 

ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηξόπν, ήηνη κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ 

κεηξώνπ ηνπ πιιόγνπ, ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο έθαζηνο 

πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο. Η παξαιαβή ησλ επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ 

δηθνγξάθσλ ζα γίλεηαη από ην γξαθείν ηεο γξακκαηείαο ηεο εθνύζηαο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηελ 3ε εξγάζηκε εκέξα από ηελ παξάδνζε 

ηνπ θαθέινπ. Η πξνζέιεπζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ γηα ηελ 

θαηάζεζε αηηήζεσλ πξνο έθδνζε δηαηάμεσλ θιεξνλνκεηεξίσλ θαη 

ζσκαηείσλ αλά εκέξα ζα γίλεηαη κε ηνλ ίδην σο άλσ πεξηγξαθόκελν ζηελ 

παξνύζα πξάμε καο γηα ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο ηξόπν, ήηνη κε βάζε ην 

ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ ηνπ πιιόγνπ ζηνλ νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνο έθαζηνο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο θαη κέγηζην αξηζκό ηηο δύν 

[2] αηηήζεηο. 

5. Θα θαηαηίζεληαη αηηήζεηο έθδνζεο Γηαηαγώλ Πιεξσκήο θαη Γηαηαγώλ 

Απνδόζεσο Μηζζίνπ. Θα ρνξεγνύληαη αληίγξαθα θαη απόγξαθα ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ Γηαηαγώλ Πιεξσκήο θαη Γηαηαγώλ Απνδόζεσο Μηζζίνπ. Η 

θαηάζεζε αηηήζεσλ θαη ε παξαιαβή αληηγξάθσλ θαη απνγξάθσλ ζα γίλεηαη 

θάζε κέξα από ώξα 08.30 έσο 13.00 κε βάζε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ 

αξηζκνύ κεηξώνπ ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, ζηνλ νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνο ν ππνγξάθσλ πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο, όπσο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ θαη κε κέγηζην αξηζκό ηηο έμη (6) αηηήζεηο θαη ηα έμη (6) 

αληίγξαθα ή απόγξαθα γηα θάζε πιεξεμνύζην δηθεγόξν. 

6. Θα γίνεηαι καηάθεζη αιηήζευν δημοζίεςζηρ διαθήκηρ και κήπςξηρ 

διαθήκηρ κςπίαρ με μέγιζηο απιθμό ηιρ ηπειρ [3] διαθήκερ. Η καηάθεζη για 



ηοςρ πληπεξούζιοςρ δικηγόποςρ και ηοςρ ζςμβολαιογπάθοςρ θα γίνεηαι 

ζηο γπαθείο 82 ηος ιζογείος με βάζη ηο ηελεςηαίο τηθίο ηος απιθμού 

μηηπώος, όπυρ αναθέπεηαι παπαπάνυ και για ηοςρ πολίηερ ζηο γπαθείο 

84Β ηος ιζογείος. Η παπαλαβή ανηιγπάθυν διαθηκών θα γίνεηαι ζηο 

γπαθείο 64 ηος ιζογείος με μέγιζηο απιθμό ηα ηπία [3] ανηίγπαθα. 

7. ηε ιήςε ελόξθσλ βεβαηώζεσλ, θαηόπηλ θιήζεσο, πξνηείλεηαη ν 

ρξνλνθαηακεξηζκόο ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ  αιιά θαη ηεο 

θάζε ώξαο (10.10, 10.15 θ.ιπ.) γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ απνθπγή 

ζπλσζηηζκνύ πξνο όθεινο όισλ.  

8. Σα πιζηοποιηηικά πεπί μη δημοζίεςζηρ διαθήκηρ, πεπί μη αποποίηζηρ 

κληπονομίαρ, πεπί μη άζκηζηρ ενδίκυν μέζυν και ανακοπών και πεπί μη 

πποζβολήρ κληπονομηηηπίος εκδίδονηαι ηλεκηπονικά μέζυ ηος 

ζςζηήμαηορ www.solon.gov.gr. Σα ςπόλοιπα θα εκδίδονηαι με θςζική 

παποςζία. 

9. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη πξνζζήθεο-αληίθξνπζεο ηεο 

λέαο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνύ ε πξνζέιεπζε 

ησλ πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θαηά πξνηεξαηόηεηα 

κε βάζε ηνλ ρξόλν πνπ ζπκπιεξώλεηαη ε νηθεία πξνζεζκία. 

10. Από ηηο 16-9-2021 γηα ηελ είζνδν ζην Δηξελνδηθείν Αζελώλ όια ηα 

θπζηθά πξόζσπα (δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, δηθαζηηθνί ππάιιεινη, δηθεγόξνη, 

πάζεο θύζεσο εξγαδόκελνη, πνιίηεο) ππνρξενύληαη λα επηδεηθλύνπλ: α) 

πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ, β) πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο, γ) βεβαίσζε 

αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ γηα θνξσλντό COVID-19 κε ηε κέζνδν 

PCR (κνξηαθνύ) πνπ έρεη δηελεξγεζεί εληόο 72 σξώλ πξηλ ηελ είζνδν ή 

rapid test πνπ έρεη δηελεξγεζεί εληόο 48 σξώλ πξηλ ηελ είζνδν, ηα νπνία 

πξέπεη λα θέξνπλ ην QR CODE, πνπ δηαζθαιίδεη ηε γλεζηόηεηα ηνπ 

εγγξάθνπ. 

11. Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, αξθεί ε επίδεημε δήισζεο απνηειέζκαηνο 

self–test γηα απηνδηαγλσζηηθό έιεγρν πνπ έρεη δηελεξγεζεί ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ πξηλ από ηελ είζνδν ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ, ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: Καηάζεζε α) αίηεζεο πξνζσξηλήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (αζθαιηζηηθά κέηξα, αίηεζε αλαζηνιήο θ.ιπ.) κε 

αίηεκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή β) αίηεζε εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο κε αίηεκα 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή γ) απηνηεινύο αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο,  

πδήηεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά, ππό [α], [β] 

θαη [γ], θαζώο θαη ε δήισζε απνηειέζκαηνο self–test επηδεηθλύνληαη είηε ζε 

έγραξηε κνξθή είηε ειεθηξνληθά κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο ηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ, θαηά ηελ είζνδν, ζε πξνζσπηθό εηαηξεηώλ θύιαμεο (security) ή 

ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο, νη νπνίνη ηα ζαξώλνπλ 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εηδηθήο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4816/2021 
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(Α΄ 118) Covid Free GR. ηα πξόζσπα (δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, δηθαζηηθνί 

ππάιιεινη, δηθεγόξνη, πάζεο θύζεσο εξγαδόκελνη, πνιίηεο) πνπ δελ είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ην θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθό απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην 

δηθαζηήξην.   

12. Σν Σξηκειέο πκβνύιην Γηεύζπλζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ 

κεξίκλεζε, επίζεο, γηα ηε ιήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία όισλ ησλ δηθαζηώλ, ππαιιήισλ, δηθεγόξσλ θαη θνηλνύ θαη 

εηδηθόηεξα: α) ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο από όια ηα 

θπζηθά πξόζσπα εληόο ηνπ δηθαζηεξίνπ, β) γηα ηε δηαζεζηκόηεηα 

αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ δηαιύκαηνο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ, γ) ηελ ηήξεζε 1,5 κέηξνπ απόζηαζεο κεηαμύ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ, δ) ηνλ θαζνξηζκό αλώηαηνπ νξίνπ εηζεξρνκέλσλ εληόο ησλ 

αθξναηεξίσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηα 15 άηνκα κε επζύλε ηνπ δηθάδνληνο ζε 

θάζε αθξναηήξην δηθαζηνύ. 

13. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ θαη ηνπ θνηλνύ  

βξίζθνληαη εληόο όισλ ησλ ρώξσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ηδησηηθνί θύιαθεο, νη 

νπνίνη θαη ζα κεξηκλνύλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ θαη ηελ ελ γέλεη 

θίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ εληόο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ, 

θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε θαη αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηεξίνπ ελόςεη ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-

19. 

 

                                Η Πρόεδρος του Τριμελοφς Συμβουλίου 
    Διεφθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

 
   Αικατερίνη Ζοβάνου 

                                                    Ειρηνοδίκης Α΄                                 

 

 

 

 


