
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

 

Αριθμός πράξης 

342/ 2020 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, Ελένη Φουρκιώτη 

 

Αφού έλαβε υπόψη της : 

1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/28-11-2020 (ΦΕΚ Β 

5225/6.11.2020) 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 και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «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, 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020».  

2) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ) με θέμα : Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, 

3) το άρθρο 17 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» ( A΄ 75 ) και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ Α΄ 

86/25.04.2020 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό υπ’ αριθμό 2199/30.06.2020 



απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ισχύς της τελευταίας παρατάθηκε 

μέχρι την 31.12.2020 με την υπ’ αριθμό 53409/29.10.2020 απόφαση του 

ιδίου ως άνω Υπουργού ( ΦΕΚ Β΄ 4783/29.10.2020 ), 

4) 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, 

5) 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. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Για το χρονικό διάστημα της αναστολής από 30-11-2020 μέχρι και τις 7-12-

2020 

(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ: 

 1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με 

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/28-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

 2. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου. 

 3. Κατάθεση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίων και 

μισθωμάτων.  

 4. Πρακτικά συμβιβασμού (209 ΚΠολΔ).  

 5. Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση νομικής βοήθειας (πλην 

εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση 

– αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και 

από ώρα 10:00 – 12:00). 

 6. 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). 

 7. Κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης (πλην 

εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση 

– αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και 

από ώρα 10:00 – 12:00). 

 8. Δημοσιεύσεις ιδιόγραφων διαθηκών. 

 9. Διενέργεια αποποιήσεων (πλην εξαιρετικά επειγουσών 

περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση – αφού προηγηθεί 

τηλεφωνική προέγκριση από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και από ώρα 10:00 – 

12:00). 

 10. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίσει η Ειρηνοδίκης 

Υπηρεσίας. 

 

(Β). ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται, στο άρθρο 1 της 

με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/28-11-2020 προαναφερόμενης Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης και στο σχετικό πίνακα με αριθμό 4 ήτοι:       

 1.  Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 

ΚΠολΔ.  

 2. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α’ 87).  

 3. Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται 

χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την 

προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη 

χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.  

 4. Οι 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 (π.δ. 503/1985, Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή 



δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, 

καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η 

συζήτηση των αιτήσεων που  αφορούν σε συναινετική ανάκληση, εξάλειψη 

και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, διεξάγεται κάθε Τετάρτη ( 

ώρες: 11.00-13.00) ενώπιον της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας εγγράφως, κατά 

παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο 

ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

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.  Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες 

γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν 

χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται 

οίκοθεν με απόφαση της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, η οποία ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών.  

 6. Θα πραγματοποιείται η δημοσίευση των δημόσιων διαθηκών.  

  

(Γ) 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 

Κιλκίς θα γίνεται, μέχρι 7.12.2020 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 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.  

2. Η χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, διαθηκών, κληρονομητηρίων θα 

πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη γραμματεία .  

     3.  Η Διενέργεια ένορκων βεβαιώσεων θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν 

τηλεφωνικού ραντεβού. 

          Η λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστηρίου περιορίζεται στις 

αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο 

καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη 

υπηρεσίας, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης 

αντιμετώπισης. 

 



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.  

 

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 τα τηλέφωνα της Γραμματείας στους αριθμούς ( 

23410 ) 22429, 70166. 

 

Παρακαλούμε για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων 

προστασίας. Σχετικά με τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Συμβάντων δημόσιας υγείας για λοιμοξιογόνους παράγοντες όλοι οι 

εισερχόμενοι στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου να τηρούν τα προβλεπόμενα 

μέτρα προστασίας, ήτοι: 

1) Να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα και αντισηπτικό (υπάρχει 

διαθέσιμο στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου). 

2) Να τηρούν τη νόμιμη απόσταση μεταξύ τους (τουλάχιστον 1,5 μ.). 

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, 30-11-2020 

         Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κιλκίς 

 

                       ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ 

 

 


