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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Αριθμός απόφασης

161/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, Ελένη Φουρκιώτη

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

1) Την  από  25-02-2020  Πράξη  Νομοθετικού  περιεχομένου

(ΦΕΚ 42,     τ. Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020.

              2)   Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου

(ΦΕΚ 55, τ. Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 τουν. 4682/2020.

3) Την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

(ΦΕΚ 68, τ.Α).

4) Το άρθρο 83 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄48/31-3-2021).

5) Την  υπ'  αριθμ.  16737/2021  (ΦΕΚ  β΄1226/30-03-2021)

Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

6)  Την  με  αριθμό  Δ1α/ΓΠ.οικ.:  28503  /7-05-2021  (ΦΕΚ

Β΄1872/8-05-2021)  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 και  του  Υφυπουργού  στον  Πρωθυπουργό

«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, 10 Μαΐου 2021 και ώρα
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6.00΄  έως  και  την  Παρασκευή,  14  Μαΐου  2021  και  ώρα  6.00΄»

σύμφωνα με την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς  της

Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας   εντάσσεται  στο  επίπεδο  πολύ

αυξημένου  κινδύνου  και  η  ανωτέρω  ΚΥΑ,  με  την  επιφύλαξη  των

περιοχών της περ. (α) της παρ. 1Α και των σημείων 25, 27, 35 και 36

του πίνακα 1Β του άρθρου 1 για τα οποία ισχύει από το Σάββατο, 8

Μαΐου 2021 και  ώρα 6.00΄,  καθώς και  του σημείου 4 του ως άνω

πίνακα, για το οποίο η άνω ΚΥΑ ισχύει έως τη Δευτέρα, 17 Μαΐου

2021 και ώρα 6.00΄.

7) 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 καθώς και, τέλος,

 8)  τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία

των υπηρεσιών  του Ειρηνοδικείου Κιλκίς σύμφωνα με τη διάταξη του

άρθρου 1 § 1 αρ. 4 της ανωτέρω υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28503 /7-05-

2021 (ΦΕΚ Β΄1872/8-05-2021) ΚΥΑ, που ορίζει ότι «με απόφαση του

αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας,

που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας

και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα

ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται  στην εύρυθμη διεξαγωγή των

εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ'

ευθύνη  τους,  για  την  ασφαλή  λειτουργία  του  δικαστηρίου  ή  της

εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

9) Την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις

υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του

Ειρηνοδικείου  Κιλκίς  καθώς  και  την  προστασία  της  υγείας  των

υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων

που  εγκυμονεί  ο  συνωστισμός  πολιτών  και  συνηγόρων  που

παρατηρείται  στους  χώρους  της  υπηρεσίας,   καθώς  και  τους

προφανείς  κινδύνους  που  εγκυμονεί  πλέον  για  όλους  η  προσωπική

επαφή.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΟΥΜ Ε
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ότι κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα

6.00΄έως και τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00΄

(Α) ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ:

        Δίκες στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 1 παρ. 1Β, αριθμ. 4 περ. 2β του σχετικού πίνακα [επίπεδο πολύ

αυξημένου κινδύνου [άρθρ.1, παρ. 1Αα) περ. αε)] της ως άνω υπ'

αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 28503 /7-05-2021 (ΦΕΚ Β΄1872/8-05-2021) ΚΥΑ,

ήτοι:

  

    α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87).

β)  Οι  δίκες  της  τακτικής  διαδικασίας,  οι  οποίες  εκδικάζονται

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2915/2001, όπως τροποποιήθηκε με

το ν. 4055/2012 (Α' 51), καθώς και οι δίκες των μικροδιαφορών.

γ) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών.

δ)  Οι  δίκες  ασφαλιστικών  μέτρων  στις  οποίες  δεν  εξετάζονται

μάρτυρες,  με  τη  δυνατότητα  προσκόμισης  ενόρκων  βεβαιώσεων.

Κατ’  εξαίρεση,  αποκλειστικά  κα  μόνο  στις  δίκες  ασφαλιστικών

μέτρων που έχουν ως αντικείμενο  ανακοπές και αιτήσεις αναστολής

κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των

ασφαλιστικών μέτρων των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που

στρέφονται  κατά  της  εκτελεστικής  διαδικασίας,  εργατικές

διαφορές, εγγυοδοσία,  εγγραφή,  εξάλειψη  ή  μεταρρύθμιση

προσημείωση  υποθήκης  κατ’  αντιδικία,  συντηρητική  κατάσχεση

κινητής ή ακίνητης περιουσίας,   δικαστική μεσεγγύηση,  σφράγιση,

αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737,

738  ΚΠολΔ,  ευρωπαϊκή  διαταγή  δέσμευσης  λογαριασμού  κατά  το

άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές

με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ,  καθώς και στις δίκες του

άρθρου 943 ΚΠολΔ,  στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες

στο ακροατήριο.



4

ε) 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 υποπερ. β), γ),  δ) και ε) παρέχεται η δυνατότητα αναβολής

ατελώς και  χωρίς  τις  δεσμεύσεις  του  άρθρου  241 ΚΠολΔ,  καθώς

επίσης και  η δυνατότητα συναινετικής αναβολής  σύμφωνα με την

παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021, με κοινή ανέκκλητη δήλωση

των  πληρεξουσίων  δικηγόροων  κατ’  άρθρο 242 παρ.2  ΚΠολΔ κατ’

απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, το αργότερο μέχρι τη

δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας,

η  οποία  υποβάλλεται   στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:    eirinodikeio-  

kilkis@moj.gov.gr στο  περιεχόμενο   των  οποίων πρέπει να

διαλαμβάνεται η δικάσιμος, ο αριθμός κατάθεσης του δικογράφου, η

διαδικασία, ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα των

διαδίκων.

στ) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών,

οι οποίες  συζητούνται  δια  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  του

Προέδρου  Υπηρεσίας,  ο  οποίος ορίζει τη διάρκεια της  παράτασης

των προσωρινών διαταγών.

ζ)  Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα

άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών

διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη

διενέργεια αυτών.

Στις  ως άνω δίκες,  πλην  της  νέας  τακτικής  (ν.  4335/2015)  θα

προηγείται χρονικός καταμερισμός των εγγεγραμμένων στο πινάκιο

ή  το  έκθεμα  υποθέσεων,  ο  οποίος  θα  γνωστοποιείται  από  τη

γραμματεία  του  δικαστηρίου  το  αργότερο  την  προηγούμενη  της

mailto:eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr
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δικασίμου εργάσιμη ημέρα με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο

Δικηγορικό Σύλλογο. Παρακαλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι

να προσέρχονται στον καθορισμένο για τη συζήτηση της υπόθεσής

τους χρόνο με την παρουσία μόνο του μάρτυρα (ή διαδίκου) που θα

εξετασθεί για να μη δημιουργείται συνωστισμός.

    2)  Η  κατάθεση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική

εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη  και  μεταρρύθμιση  προσημείωσης

υποθήκης, θα συνεχίσει εως 30.06.2021 ( 16737/30-03-21 ΥΑ –ΦΕΚ

Β΄1226/30-03-21) να διεξάγεται ενώπιον της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας,

εγγράφως κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρ 115 ΚΠολΔ και οι

διάδικοι θα παρίστανται με δήλωση κατά την παρ. 2 του άρθρ. 242

ΚΠολΔ.

     3α) Η δημοσίευση αποφάσεων.

     3β) Η δημοσίευση των δημοσίων διαθηκών.

    

     3γ) Η δημοσίευση ιδιόγραφων διαθηκών και η [μέχρι τέσσερεις (4)]

που εμπεριέχουν και αίτημα για κήρυξη κυρίας καθώς και οι  [μέχρι

δυο (2)]  αυτοτελείς αιτήσεις για κήρυξη κυρίας, κάθε Τετάρτη από

ώρα  10.00  έως  12.30,  με  εξέταση  μάρτυρα.   Η  προσέλευση  των

πολιτών και δικηγόρων για τη δημοσίευση ιδιόγραφων διαθηκών κατά

την  ορισθείσα  ημέρα  δημοσίευσης  θα  γίνεται  αποκλειστικά

κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με χρονοκαταμερισμό τους κατά

τη διάρκεια του προαναφερόμενου ωραρίου.

    3δ)  Ακόμα,  θα  κατατίθενται  αιτήσεις  και  θα  δημοσιεύονται

διατάξεις  αναγνώρισης  ή  τροποποίησης  του  καταστατικού

σωματείων και έκδοσης πιστοποιητικών κληρονομητηρίων, κατά τα

κατωτέρω σχετικά με τις καταθέσεις αναφερόμενα.

4) Οι αποποιήσεις κληρονομιών θα λαμβάνουν χώρα μόνον κατόπιν

προηγούμενης  τηλεφωνικής  προσυνεννόησης  (  ραντεβού  )  με  την
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Γραμματεία  του  παρόντος  Δικαστηρίου  (  ιδίως  για  το  χρόνο

προσέλευσης  και  λήψης  αντιγράφων  αυτών  ),  προκειμένου  να

διασφαλίζεται  η  (  κατά  το  δυνατόν  )  αποφυγή  ταυτόχρονης

συγκέντρωσης  πολλών  φυσικών  προσώπων  στο  χώρο  του

ακροατηρίου και της Γραμματείας. 

5) Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, διαθηκών, διαταγών κλπ

θα  πραγματοποιείται  κατόπιν  τηλεφωνικής  συνεννόησης  με  τη

γραμματεία στα τηλ. 23410 26203,  2341070166 και 2341022429 ή

μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση

eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr  

6)  Πρακτικά συμβιβασμού (209, 214Α ΚΠολΔ)  θα γίνονται κατά

κανόνα κατόπιν  τηλεφωνικής προσυνεννόησης με  την  Ειρηνοδίκη

υπηρεσίας.

7) Διενέργεια Ενόρκων βεβαιώσεων ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού

ραντεβού.   Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις θα κλείνονται

καθημερινά κατά κανόνα τηλεφωνικά (2341022429)  και  εξαιρετικά

αυτοπροσώπως. 

8) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής  για τα συναινετικά

διαζύγια θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

στο τηλέφωνο 2341070166 και η προσέλευση να πραγματοποιείται

σύμφωνα με το ραντεβού για την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε

κάθε περίπτωση η επικύρωση των υπογραφών θα πραγματοποιείται

κάθε ημέρα εκτός Τετάρτης και εκτός από την ημέρα της πολιτικής

δικασίμου του μήνα. 

9)  Η  κατάθεση  αίτησης  χορήγησης  οποιουδήποτε

πιστοποιητικού  /  βεβαίωσης  κλπ, θα  πραγματοποιείται  κατόπιν

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία στο τηλ. 2341026203.

Προκρίνεται   η  αποστολή  ηλεκτρονικού  μηνύματος  με  το  σχετικό

mailto:eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr
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αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  eirinodikeio-

kilkis@moj.gov.gr.

(Β)  ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ : 

1] Η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο Ειρηνοδικείο

Κιλκίς θα συνεχίσει γίνεται καταρχήν με ελεύθερη (χωρίς ραντεβού)

προσέλευση,  εκτός  από  τις  ειδικές  περιπτώσεις  που  αναφέρονται

στην  παρούσα  και  γίνεται  αποκλειστικά  κατόπιν  τηλεφωνικού

ραντεβού. Η  κατάθεση  δικογράφων  [  τακτικής  διαδικασίας,

διαδικασίας  περιουσιακών  διαφορών,  ειδικών  διαδικασιών,

διαδικασίας  εκουσίας  δικαιοδοσίας  (συμπεριλαμβανομένων  των

αιτήσεων  για  έκδοση  διατάξεων  παροχής  κληρονομητηρίου)  και

ασφαλιστικών  μέτρων],  ενδίκων  μέσων,   ανακοπών,  διαταγών

πληρωμής και απόδοσης μισθίων και μισθωμάτων, δηλώσεις τρίτων,

πρακτικών  συμβιβασμού  (209,  214Α  ΚΠολΔ),  έκδοση  απογράφων,

σύνταξη έκθεσης αποποίησης κληρονομίας, κ.λ.π.,  θα εξακολουθήσει

να γίνεται   καθημερινά από  την αίθουσα του ακροατηρίου του

Ειρηνοδικείου  Κιλκίς και  θα  πραγματοποιείται  ως  εξής:  Η

παράδοση των δικογράφων θα γίνεται στον επιτετραμμένο υπάλληλο

του Ειρηνοδικείου που θα βρίσκεται στο σημείο για την παραλαβή

των  δικογράφων  (ακροατήριο).  Τα  προς  κατάθεση  δικόγραφα

[πρωτότυπο  δικόγραφο  υπογεγραμμένο,  ένα  (1)  απλό  αντίγραφο

δικογράφου και αντίγραφα δικογράφου προς επικύρωση] πρέπει: α) να

έχουν την προβλεπόμενη σήμανση, να επισυνάπτεται το απαιτούμενο

γραμμάτιο για την κατάθεση καθώς και το απαιτούμενο παράβολο,

τα οποία συνιστάται να έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, β) να φέρουν σε

εμφανές  σημείο  στην  1η σελίδα  του  δικογράφου  το  είδος  της

διαδικασίας στην οποία υπάγονται και ήθελε να προσδιορισθούν αυτά.

Σε περίπτωση, κατά την οποία τα δικόγραφα δεν φέρουν τα ανωτέρω,

δε  θα  πραγματοποιείται  η  κατάθεση  και  θα  ενημερώνεται  ο

καταθέσας συνήγορος για την εν λόγω παράλειψη. 

  

      Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει  ο Ειρηνοδίκης

Υπηρεσίας.

mailto:eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr
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Με  την  έκδοση  της  παρούσας  παύει  η  ισχύς  της  υπ’  αριθμ.

152/2021 απόφασης αυτής της Διευθύνουσας.

Η εν γένει εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων δικηγόρων και των

πολιτών,  θα  εξακολουθήσει  να  γίνεται   καθημερινά  από  την

αίθουσα  του  ακροατηρίου  του  Ειρηνοδικείου  Κιλκίς.  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  Κιλκίς  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. 

Καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

(self-test) σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους δικαστές και όλους

τους δικαστικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τους κανόνες α) της υπό

στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ.  24527/18.4.2021  κοινής  απόφασης  των

Υπουργών  Εθνικής  Άμυνας,  Υγείας,  Δικαιοσύνης,  Εσωτερικών  και

Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς και

εισαγγελικούς  λειτουργούς  και  στους  στρατιωτικούς  δικαστές»,

όπως  εκάστοτε  ισχύει  και  β)  της  υπό  στοιχεία  Δ1α/ΓΠ.οικ.

26390/24.4.2021  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Προστασίας  του

Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και

Κοινωνικών  Υποθέσεων,  Υγείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,

Δικαιοσύνης,  Εσωτερικών,  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,  Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού

μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19  σε  υπαλλήλους  του  Δημοσίου  που  παρέχουν  εργασία  με  φυσική

παρουσία στον τόπο εργασίας», όπως εκάστοτε ισχύει.
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Η Γραμματείας του Ειρηνοδικείου θα συνεχίσει να λειτουργεί με

τον  αριθμό  υπαλλήλων  που  κρίνεται αναγκαίος  για  την εύρυθμη

λειτουργία της, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Παρακαλούμε  για  την  τήρηση  των  προβλεπόμενων  μέτρων

προστασίας. Ως  προς  τα  ληφθέντα  υγειονομικά  μέτρα  για  την

ασφαλή  λειτουργία  του  δικαστηρίου  λόγω  της  πανδημίας  του

κορωνοϊού COVID – 19, επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται

στο  δικαστικό  κατάστημα  είναι  υποχρεωμένος  να  φέρει

προστατευτική μάσκα, να χρησιμοποιεί αντισηπτικό και να τηρεί το

όριο αποστάσεως 1,5 μέτρου τουλάχιστον. 

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα 

τηλέφωνα 2341022429 , 2341026203, 2341070166.

Με  επιμέλεια  της  Γραμματείας  του  Ειρηνοδικείου  Κιλκίς  η

παρούσα  θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  υπηρεσίας

(  Ειρηνοδικείο  Κιλκίς  )  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.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη

δεδομένη κατανόησή σας.

     Κιλκίς, 8-05-2021

       Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κιλκίς

               ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ
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