ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από την έκδοση της νέας, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 ΚΥΑ (ΦΕΚ
864 Β/15-3-2020) των Υπουργών Εθν. Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης
(εκδοθείσας κατόπιν της από 11-3-2020 ΠΝΠ), την υπ’ αρ. 4/12-3-2020
εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε συνεργασία με τους
Προϊσταμένους των Δικαστηρίων, υπό το πρίσμα των μέτρων που
λαμβάνονται από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την αναστολή της
λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς αποφάσισε:
 Τον περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου
από τις 10:00 έως και τις 12:00
 Το κλείσιμο του γραφείου του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο
 Τη συνεχή ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μέσω όσο το δυνατόν
περισσότερων διαύλων επικοινωνίας (ιστοσελίδα ΔΣΚ, e-mail, sms,
messenger, viber, what’s app)
 Την έκδοση γραμματίων προκαταβολής από τον Σύλλογο (σε
περίπτωση επείγοντος) και την αποστολή τους στα μέλη μέσω e-mail
 Την τηλεφωνική καθοδήγηση των μελών για έκδοση γραμματίων
προκαταβολής μέσω των προσωπικών κωδικών τους στο portal της
Ολομέλειας
 Την εκτός του ως άνω ωραρίου τηλεφωνική επικοινωνία των μελών με
τη γραμματεία για επείγοντα θέματα και τον καθορισμό ραντεβού,
στην περίπτωση που απαιτείται δια ζώσης εξυπηρέτηση
 Την άμεση απαλλαγή μέλους που τυχόν θα κληρωθεί σε εκλογές
Σωματείων και επιθυμεί να μη συμμετέχει σε αυτές.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν έως και την 27-3-2020 και
θα τροποποιούνται, αναλόγως των μέτρων που λαμβάνονται από την
Πολιτεία.
Συνάδελφοι,
Απευθύνουμε προς όλους ΕΚΚΛΗΣΗ να περιορίσετε τη μετάβασή σας
στους χώρους των Δικαστηρίων, στο ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο
μέτρο κατά την άσκηση των τελείως επιτρεπόμενων καθηκόντων τους
(ενδεικτικώς, να προσέρχονται μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
με γραμματέα του σχετικού δικαστηρίου, εφόσον πρόκειται να κατατεθεί
ή συζητηθεί η υπόθεσή τους, κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ, μέχρι τη
λήξη της αναστολής), ώστε να συμβάλλουμε όλοι στον περιορισμό του
συνωστισμού στους χώρους των Δικαστηρίων και στην προστασία όλων,
δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και λειτουργών.
Οι Δικηγόροι συνεχίζουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να βρισκόμαστε
δίπλα στα προβλήματα των εντολέων μας και καθενός που μας
χρειάζεται. Την περίοδο αυτή όμως είναι αναγκαίο να περιορίσουμε όλοι
τις άσκοπες μετακινήσεις και συναντήσεις. Η επικοινωνία με τους
πελάτες μας είναι κρίσιμο να πραγματοποιείται κυρίως μέσω τηλεφώνου
ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Σημειώνεται ότι στους χώρους των γραφείων του Συλλόγου γίνεται
καθημερινά απολύμανση.
Κιλκίς 16-3-2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Ευρώπη Αρτόγλου

Ο Γεν. Γραμματέας
Αδάμ Χριστοδουλίδης

