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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη :  

1 ) την από 20 – 11 – 2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο  

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ( λειτουργία 

δικαστηρίων ) κλπ.», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 5401/2021,  

2 ) τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Χανίων. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Α ) Από 16 – 9 – 2021 επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία το 

Ειρηνοδικείο Χανίων. 

 Β ) Μετά το πέρας της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων 

παύει η υποχρέωση των πληρεξουσίων δικηγόρων να προσέρχονται για 

την κατάθεση κάθε είδους δικογράφων ορισμένες ημέρες, με κριτήριο το 

τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου.         

Γ ) η συζήτηση των προσωρινών διαταγών ( ασφαλιστικών 

μέτρων, εκούσιας δικαιοδοσίας ) θα γίνεται προφορικά στο ιδιαίτερο 

γραφείο του Ειρηνοδίκη.  

Δ ) η συζήτηση των μικροδιαφορών θα γίνεται προφορικά στο 

ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Χανίων. 

Ε ) Η συζήτηση της συναινετικής εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης 

και μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης εξακολουθεί να διεξάγεται 

εγγράφως και οι διάδικοι θα παρίστανται με δήλωση.   

ΣΤ ) Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η τήρηση των ακόλουθων 

μέτρων:  

1 ) Η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας 

πλήρους κάλυψης του προσώπου από όλους τους Ειρηνοδίκες, 

Γραμματείς, δικαστικούς επιμελητές, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

πολίτες, που εισέρχονται στο Ειρηνοδικείο Χανίων και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, το ακροατήριο και το 

διάδρομο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή δεν 

θα επιτρέπεται η είσοδος στο πρόσωπο που αρνείται να φορέσει 

προστατευτική μάσκα ή ασπίδα προστασίας πλήρους κάλυψης του 

προσώπου και θα ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας για την άμεση 

απομάκρυνσή του από τους χώρους του Ειρηνοδικείου.  
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2 ) Η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων τουλάχιστον 1,5 μ., 

ενώ απαγορεύεται ρητά η άσκοπη παραμονή ατόμων στο διάδρομο του 

Ειρηνοδικείου.  

3 ) Τα παράθυρα των γραφείων και του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου 

θα παραμένουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της υπηρεσίας.  

4 ) Ορίζεται ως ανώτατο όριο παρευρισκομένων εντός του ακροατηρίου 

ο αριθμός των δεκαπέντε (15) ατόμων και για το γραφείο του Ειρηνοδίκη 

Υπηρεσίας ο αριθμός των τριών ατόμων. Για τον υπολογισμό της 

τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται Ειρηνοδίκες και 

δικαστικοί υπάλληλοι. Κατ’ εξαίρεση, ο αριθμός των ατόμων στο 

ακροατήριο του Ειρηνοδικείου μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε ( 15 ) αν, 

κατά την κρίση του δικάζοντος Ειρηνοδίκη, η παρουσία των ατόμων 

αυτών είναι απολύτως αναγκαία στις διεξαγόμενες δίκες.  

5 ) Η είσοδος στο Γραφείο της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χανίων 

θα γίνεται ανά ένα άτομο και μόνο ύστερα από συνεννόηση με τον 

αρμόδιο υπάλληλο. Επίσης, η εξυπηρέτηση μπορεί να πραγματοποιείται, 

εφόσον είναι εφικτό, από την είσοδο του γραφείου, έτσι ώστε να τηρείται 

απόσταση 1,5 μ. τουλάχιστον μεταξύ των προσώπων. Προτεραιότητα θα 

παραχωρείται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.  

 Κάθε άλλο ζήτημα, που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, θα 

κρίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, με τη συνδρομή και 

του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο.                   
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Αναστάσιος Ακρωτηριανάκης 
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