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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΡΑΞΗ 

Αριθμός  108/2021 

  

                      Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης   

Αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 1,  ΑΑ 4 , της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877 

ΚΥΑ ΦΕΚ 1194 τ.Β΄/27.3.2021  που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των 

δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19  και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του 

Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης  καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή 

συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα από 29-3-2021  

ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 έως  και την 5-4-2021 ημέρα Δευτέρα και  

ώρα 6:00   ισχύουν τα εξής: 

 

1. Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση 

του αντιδίκου από τον Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων, από 

τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, και για τις προσωρινές διαταγές της εκούσιας 

δικαιοδοσίας  από τον Ειρηνοδίκη εκδίκασης προσωρινών διαταγών 

ν.3869/2010. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ 

έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση των ως 

άνω δικαστών, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών. 



2. Κατατίθενται προτάσεις νέας τακτικής [100 ημέρες], καθώς και προσθήκες 

και αντικρούσεις.  Οι προθεσμίες αυτές,  εφ’ όσον έληγαν κατά το χρονικό 

διάστημα από  29-3-2021 μέχρι την 2-4-2021 παρατείνονται κατά επτά 

ημέρες.   

3. Δεν θα κατατίθενται δικόγραφα με φυσική παρουσία, πλην των 

περιπτώσεων της επόμενης παραγράφου. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για 

χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου, εγγραφής ή τροποποίησης 

καταστατικού σωματείου, δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης 

κυρίας, για τις τελευταίες ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού. 

4. Θα κατατίθενται με φυσική παρουσία δικόγραφα για τις υποθέσεις 

ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας δικαιοδοσίας μόνο εφόσον υπάρχει 

αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής. 

5. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, 

αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους 

δικηγόρους των διαδίκων. Θα δημοσιεύονται ήδη κατατεθείσες διαθήκες. Δεν 

θα χορηγούνται απόγραφα. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης 

κυρίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των 

αιτούντων. 

6. Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, θα χορηγούνται μόνον όσα 

εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης 

διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων 

και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά 

αυτά εκδίδονται μόνον ηλεκτρονικά.  

7. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών 

Αποδόσεως Μισθίου, ούτε θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα. 

8. Δεν θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις. 

9. Θα   πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις μόνον για δικαστική χρήση.  

11.   Δεν πραγματοποιούνται  δηλώσεις τρίτου. 

12. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας, πλην αυτών 

που αφορούν υποθέσεις εκδικαζόμενες με την νέα τακτική διαδικασία και ο 

αιτών έχει θέση εναγομένου.  



13. Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας και 

θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια ακόμα και αν έχουν 

ορισθεί με ραντεβού. 

 

 

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης: 

eirmyt@otenet.gr eirmytpros@gmail.com   

Τηλέφωνα Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης : 22510-47955,  22510-22520 

Τέλος υπενθυμίζεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους 

δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους 

εντός των χώρων του δικαστηρίου, η   τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ 

φυσικών προσώπων και καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων εντός του 

ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε 

κάθε ακροατήριο δικαστού. 

    Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης 

                                                          ΖΩΗ ΖΗΡΙΛΙΟΥ  

Κοινοποίηση προς :  

1) Την κ. Πρόεδρο του Εφετείου Βορείου Αιγαίου 

2) Την κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Μυτιλήνης 

3) Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης 

4) Ειρηνοδικείο Καλλονής 

5) Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου 

      6)  Ειρηνοδικείο Λήμνου 
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