
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθμός πράξης:  143/2021 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού 

περιεχομένου (ΦΕΚ 42, τ. Α΄), 2) Την από 1-05-2020 Πράξη Νομοθετικού 

περιεχομένου (ΦΕΚ 90, τ. Α΄) 3) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18877/26-03-2021 (ΦΕΚ 

Β΄ 1194/27-03-2021)  ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Υποδομών και Μεταφορών,  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 29.03.2021 και ώρα 06:00΄ έως και την 

Δευτέρα 05.04.2021 και ώρα 6.00΄” (ΦΕΚ Β΄ 1194)», με την οποία αναστέλλονται 

προσωρινά: α. οι δίκες ενώπιον των  πολιτικών και ποινικών  δικαστηρίων (πλην των 

αναφερομένων εξαιρέσεων),  β. οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών 

των δικαστηρίων και των εισαγγελιών (πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων), καθώς 

και η παραγραφή συναφών αξιώσεων, γ. οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών, λαμβάνοντας περαιτέρω 

υπόψη και το αρθρ. 161 ν.4764/2020 σχετικά με τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, 

εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, μέχρι 31.3.2021, 4) Τα άρθρα 

158 και 161 του ν.4764/2020 « Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη 

ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ A' 256/23.12.2020), 5) Το ότι δεν υφίσταται 

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου αλλά και του ότι τα 

ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των 

οργάνων διοίκησης αυτών και 6) την προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και τις 

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου 

Πολυκάστρου καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη 

Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί ο συνωστισμός 

πολιτών και συνηγόρων  καθώς και τους προφανείς κινδύνους που εγκυμονεί πλέον 

για όλους η προσωπική επαφή. 

 

Αποφασίζουμε και γνωστοποιούμε ότι για το χρονικό διάστημα από την 

Δευτέρα 29-03-2021 έως και τη Δευτέρα 05-04- 2021 και ώρα 6.00΄ στο 

Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου: 



 

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ: 

1. Η διενέργεια οποιασδήποτε πολιτικής δίκης έχει προσδιοριστεί για εκδίκαση 
για το ως άνω διάστημα της αναστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
1 παρ. 1Β, αριθμ. 4 περίπτ. 2α του σχετικού πίνακα (επίπεδο αυξημένου 
κινδύνου) της ως άνω με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 18877/26-03-2021 ΚΥΑ, πλην 
αυτών που εξαιρούνται ρητά της αναστολής και παρακάτω ειδικότερα 
αναφέρονται.  
2. Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση νομικής βοήθειας (πλην εξαιρετικά 
επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση – αφού 
προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας). 
3. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια (πλην 
εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη 
αίτηση – αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από την Ειρηνοδίκη 
Υπηρεσίας). 
4. Κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης (πλην 
εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη 
αίτηση – αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από την Ειρηνοδίκη 
Υπηρεσίας). 
5. Επί αναφυομένων ζητημάτων σχετικά με τα προηγούμενα επιλαμβάνεται η 
ειρηνοδίκης υπηρεσίας η οποία αποφασίζει και για όλα τα επείγοντα θέματα. 
 
Β) ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1Β, αριθμ. 4 
περίπτ. 2β του σχετικού πίνακα (επίπεδο αυξημένου κινδύνου) της ως άνω 
υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 18877/26-03-2021ΚΥΑ:  
1.  Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ καθώς 
και οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 4Δ, 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ 
και 4ΙΣΤ του ν.3869/2010 (Α΄130), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του 
4745/2020 (Α΄214).  
2. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.4335/2015 (νέα τακτική), καθώς και οι προθεσμίες που 
σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας 
(άρθρα 215, 237 και 238 ΚΠολΔ).  
3. Οι δίκες ειδικών διαδικασιών στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.  

4. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά 

και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, 

συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική 

μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά 

τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ 

άρθρ. 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές 

διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο 

ακροατήριο. Θα γίνεται επίσης η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε 

συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης, ενώπιον της Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, εγγράφως, κατά παρέκκλιση 

της παρ. 2 του αρθ. 115 ΚΠολΔ, των διαδίκων παριστάμενων με δήλωση 



σύμφωνα με την παρ.2 άρθρ. 242 ΚΠολΔ. Στην ανωτέρω δήλωση, που 

υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, 

επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη 

προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου. Στην έγγραφη 

συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση 

απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική 

εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο 

ακίνητο. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

του. 

5. Δεν αναστέλλονται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν 

ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας 

δικαιοδοσίας και οι δίκες του ν.3869/2010 και του άρθρου 1 του ν.4745/2020 

(Α΄ 214), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς και κατ’ εξαίρεση 

στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο την κήρυξη 

ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (άρθ. 808 παρ.3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των 

άρθρων 68 επ. του ν.4307/2014 (Α΄246) δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες 

στο ακροατήριο.  

Στις περιπτώσεις 3), 4) εδαφ. πρώτο και 5) εδαφ. πρώτο λαμβάνει χώρα την 

προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των 

διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση 

μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου με τη χρήση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις/e-

mail:«eirinodikeiopolik@yahoo.gr»και«eirinodikeio_polikastrou@moj.gov.gr»). 

Η ως άνω δήλωση θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό έκθεσης κατάθεσης του 

εισαγωγικού δικογράφου, τον αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων 

καθώς και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών με τον αντίστοιχο 

αριθμό μητρώου τους. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει τη δήλωση 

αυτή η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων χωρίς 

την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων θα πρέπει να 

παρίστανται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως και να προσκομίζουν τις 

προτάσεις και τα σχετικά τους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω 

δήλωση από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις 

αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των 

πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων. Επίσης στις περιπτώσεις αυτές 

παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ' άρθρ. 158 παρ.2 του ν.4764/2020, 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 στις αυτές ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της 

προηγούμενης της δικασίμου ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται 

από το πινάκιο και δεν θα συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των 

πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων. Οι υποθέσεις που θα αποσύρονται 
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κατά τα ανωτέρω θα επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν (άρθρο 158 ν.4764/2020) 

και ο ορισμός της νέας δικασίμου θα γνωστοποιείται από την Γραμματεία του 

Δικαστηρίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κιλκίς και να αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Ειρηνοδικείου.  

6. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών, των υποθέσεων των υπερχρεωμένων 

φυσικών προσώπων και της προστασίας της κατοικίας, συζητούνται διά 

υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν 

ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση της 

Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, η οποία ορίζει και τη διάρκεια της παράτασής τους.   

7. Η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων κλπ. 

8. Θα πραγματοποιείται η δημοσίευση των δημόσιων διαθηκών. Επίσης 

ιδιόγραφες διαθήκες για δημοσίευση μπορούν να προσάγονται στη 

γραμματεία του δικαστηρίου από τους αιτούντες ή τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους τους αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με 

τον αρμόδιο γραμματέα. 

9. Θα πραγματοποιείται η διενέργεια αποποιήσεων (αφού προηγηθεί 
τηλεφωνική συνεννόηση με τους γραμματείς). 
 
10. Θα πραγματοποιείται η κατάθεση διαταγών πληρωμής και απόδοσης 
μισθίων και μισθωμάτων (αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με τους 
γραμματείς). 
 
11. Θα πραγματοποιούνται πρακτικά συμβιβασμού (209, 214Α ΚΠολΔ) αφού 
προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με την Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. 
 
12. Θα πραγματοποιείται η κατάθεση δηλώσεων τρίτων (αφού προηγηθεί 
τηλεφωνική συνεννόηση με τους γραμματείς). 
 
13. Η Διενέργεια ένορκων βεβαιώσεων θα πραγματοποιείται 
απαραιτήτως κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τους γραμματείς,  
ώστε να διασφαλίζεται η μη συγκέντρωση πλειόνων του επιτρεπτού 
προσώπων στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου. 
 

Σημειώνεται ότι κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση κληρονομητηρίων δεν θα 

πραγματοποιείται, διότι λόγω αναστολής των νόμιμων και δικαστικών 

προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων, καθώς και της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων, δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του χρόνου ανάρτησης 

των εν λόγω αιτήσεων. 

Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 

Για το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα από την 29η Μαρτίου 2021 έως και την 

05ή Απριλίου 2021 η λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου 



Πολυκάστρου περιορίζεται με την παρούσα πράξη: α) στις αναγκαίες 

ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο καθώς και 

β) εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Ειρηνοδίκη 

υπηρεσίας, έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Σας ενημερώνουμε ότι:  
1. Αναστέλλονται προσωρινά: α)  Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 
υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου καθώς και της παραγραφής των συναφών 
αξιώσεων. β) Οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής 
εκτέλεσης και της διενέργειας των πλειστηριασμών. 
2. Η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο Ειρηνοδικείο 
Πολυκάστρου θα συνεχίσει να γίνεται με ραντεβού. Η κατάθεση δικογράφων 
(τακτικής διαδικασίας, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών, ειδικών 
διαδικασιών, διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων), 
ενδίκων μέσων,  ανακοπών,  καταθέσεις δικαιολογητικών για αποζημίωση 
από χορήγηση νομικής βοήθειας, έκδοση απογράφων, παντός είδους αιτήσεις 
και η εν γένει εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων και των πολιτών, 
θα εξακολουθήσει να γίνεται  καθημερινά από την αίθουσα του ακροατηρίου 
του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου.  
3. Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, διαθηκών, κληρονομητηρίων θα 

πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη γραμματεία.  

4. Στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου η είσοδος και η παραμονή δε πρέπει να 

υπερβαίνει τα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων του Ειρηνοδίκη και του 

γραμματέα. Επίσης σε έκαστο γραφείο της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου 

Πολυκάστρου η είσοδος και η παραμονή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 

άτομα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματέων, ενώ στο Γραφείο του 

Ειρηνοδίκη η παραμονή δε πρέπει να υπερβαίνει τα 3 άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων του Ειρηνοδίκη και του γραμματέα.  

           Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το 

Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου 

παρά μόνο όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων 

εξαιρεθεισών περιπτώσεων. Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν 

με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό (23430) 22632. 

Επισημαίνεται εμφατικώς η υποχρέωση για ΟΡΘΗ χρήση της μάσκας. 

Οι εισερχόμενοι στους εν λόγω χώρους και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραμονής τους σ’ αυτούς υποχρεωτικά φορούν μάσκα και χρησιμοποιούν τα 

αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς 

την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο προσώπου που 

δεν φέρει μάσκα. Βεβαίως ενόψει του απαγορευτικού η χρήση μάσκας είναι 

υποχρεωτική και για τους εξωτερικούς χώρους.  

Η είσοδος στα γραφεία του Ειρηνοδικείου θα γίνεται ανά άτομο μόνο 

και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. 



Θα τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων 

κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρα. 

Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται η Ειρηνοδίκης υπηρεσίας. 

Προς αποφυγή συγκεντρώσεως μεγάλου αριθμού ατόμων και πιθανού 

συνωστισμού κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στην αίθουσα του 

ακροατηρίου θα εισέρχονται μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην 

εκδικαζόμενη κάθε φορά υπόθεση και στην αμέσως επόμενη. Ως ανώτατο 

όριο εισερχομένων καθορίζονται τα 15 άτομα, τούτου τελούντος υπό τον 

έλεγχο και την ευθύνη της δικάζουσας Ειρηνοδίκη, η οποία περαιτέρω είναι 

αρμόδια, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την υπόδειξη στους 

παριστάμενους της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς και για την 

τήρηση των λοιπών προβλεπόμενων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας 

κλπ.)  

Εφίσταται η προσοχή όλων στη συνεπή τήρηση των ενδεικνυόμενων 

μέτρων προστασίας (ιδίως χρήση μάσκας, απολύμανση χεριών με κατάλληλο 

αλκοολούχο διάλυμα, τήρηση των αποστάσεων). 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόησή σας. 

Με επιμέλεια της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου η 

παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και με 

αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) με συνημμένο το 

περιεχόμενο της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή, στον οικείο Δικηγορικό 

Σύλλογο Κιλκίς, προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση οι διάδικοι και οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών και να προβούν στις σχετικές ενέργειες. 

Πολύκαστρο, 29-03-2021 
Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 

 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗ 

 

 


