
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

   

 

 

ΠΡΑΞΗ 46/2020 

 

Δυνάμει των όσων ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 34 της από 1/5/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Τεύχος Α 90/1.5.2020) ορίζονται 

τα κάτωθι: 

 

 Α) Ορίζονται ως νέες δικάσιμοι ασφαλιστικών μέτρων, εκούσιας δικαιοδοσίας και 

μισθωτικών διαφορών οι 23/6/2020, 7/7/2020, 1/9/2020, 8/9/2020 και 15/9/2020.  

Σε κάθε δικάσιμο θα προσδιορίζονται μέχρι εννέα (9) πρωτοείσακτες υποθέσεις, ήτοι 

μέχρι πέντε (5) υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας, μέχρι δύο (2) υποθέσεις 

ασφαλιστικών μέτρων και μέχρι δύο (2) υποθέσεις του άρθρου 614 αριθμ. 1 του 

ΚΠολΔ (μισθωτικές αγωγές) και μέχρι μία (1) υπόθεση από αναβολή, συνολικά δέκα 

(10). 

 

Β) Ορίζονται νέες δικάσιμοι για κατεπείγοντα ασφαλιστικά οι 21/7/2020, 4/8/2020 και 

25/8/2020. 

 

Γ) Ορίζονται ως νέες δικάσιμοι του ν. 3869/2010 οι 1/7/2020, 6/7/2020, 8/7/2020, 

2/9/2020 και 7/9/2020. Σε κάθε δικάσιμο θα προσδιορίζονται μέχρι δεκαοκτώ (18) 

πρωτοείσακτες υποθέσεις και μέχρι δύο (2) από αναβολή, συνολικά είκοσι (20). 

 

Δ) Οι υποθέσεις του ν. 3869/2010 που είχαν προσδιοριστεί οίκοθεν για τις 

δικασίμους της 1/4/2020, 8/4/2020, 27/4/2020 και 20/5/2020 μεταφέρονται 

αντιστοίχως, με επιμέλεια του Δικαστηρίου στις δικασίμους 16/9/2020, 21/10/2020 

18/11/2020 και 23/11/2020. 

 



Ε) Ορίζονται νέες δικάσιμοι μικροδιαφορών και περιουσιακών διαφορών οι 2/7/2020, 

9/7/2020, 3/9/2020 και 10/9/2020 στις οποίες θα προσδιορίζονται μέχρι δέκα (10) 

υποθέσεις μικροδιαφορών και μέχρι πέντε (5) υποθέσεις περιουσιακών διαφορών. 

 

ΣΤ) Οι υποθέσεις της νέας τακτικής που είχαν προσδιοριστεί για τις δικασίμους της 

19/3/2020, 26/3/2020, 9/4/2020, 30/4/2020, 14/5/2020 και 21/5/2020 μεταφέρονται με 

την παρούσα αντιστοίχως στις δικασίμους της 2/7/2020, 9/7/2020, 3/9/2020, 

10/9/2020, 8/10/2020 και 22/10/2020. 

 

Ζ) Ορίζονται ημέρες και ώρες προσωρινών διαταγών του ν.3869/2010 ως 

ακολούθως :  

 

Α) Για τις 4/6/2020, 8/6/2020, 11/6/2020, 16/6/2020, 17/6/2020, 18/6/2020, 

22/6/2020, 24/6/2020, 25/6/2020, 29/6/2020, 30/6/2020, 13/7/2020, 14/7/2020, 

15/7/2020, 9/9/2020 και 14/9/2020 οι ώρες 9.00, 9.15, 9.30 και 9.45 

Β) Για τις 2/6/2020, 9/6/2020, 23/6/2020, 2/7/2020, 7/7/2020, 9/7/2020, 1/9/2020, 

3/9/2020, 8/9/2020, 10/9/2020 και 15/9/2020 οι ώρες 12.00, 12.15, 12.30 και 12.45 

 

 

Αχαρνές, 8/5/2020 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Αχαρνών 

 

 

Δήμητρα Αγγελοπούλου 

Ειρηνοδίκης Γ’ 


