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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

 

Αριθμός απόφασης 

101/2021 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, Ελένη Φουρκιώτη 

 

 

Αφού έλαβε υπόψη της : 

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 με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1887 /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 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 το 

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 

και ώρα 6.00΄»  .  

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 

Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ A' 256/23.12.2020). 
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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 καθώς 

και, τέλος, 

6) 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 Ε Ι 

 
ότι κατά το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από το Σάββατο 27 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 

 
(Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ: 

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

άρθρο 1 παρ. 1Β, αριθμ. 4 περ. 3α του σχετικού πίνακα [επίπεδο πολύ 

αυξημένου κινδύνου (άρθρ.1, παρ. 1Α περ. αιστ)] της ως άνω υπ' αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.: 1887 /26-03-2021  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1194/27-03-2021)  . 

2.  Διενέργεια Ενόρκων Βεβαιώσεων, πλην αυτών που θα χρησιμοποιηθούν 

στην τακτική διαδικασία και των άκρως επειγουσών κατά την κρίση του 

Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ. 

2341022429, ώστε να προηγείται χρονικός καταμερισμός για την όσο το 

δυνατόν αποφυγή συνωστισμού προς όφελος όλων.  

3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου. 

4. Κατάθεση ενδίκων μέσων. 

5. Κατάθεση δικογράφων (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για  

δημοσίευση διαθήκης, έκδοση πιστοποιητικών κληρονομητηρίων, αναγνώριση  ή 

τροποποίηση καταστατικού σωματείου), διαταγών πληρωμής και διαταγών 

απόδοσης της χρήσης μισθίου, πλην: α) κατάθεσης αιτήσεων ασφαλιστικών 

μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας, που εμπεριέχουν και αίτημα χορήγησης 

προσωρινής διαταγής, κατόπιν εγκρίσεως του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 

6. Πρακτικά συμβιβασμού (209, 214Α ΚΠολΔ). 
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7. Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης 

κλπ, πλην άκρως επειγουσών περιπτώσεων, οι οποίες θα κρίνονται από τον 

Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία στα 

τηλ. 23410 26203 και 2341070166. Προκρίνεται  η αποστολή ηλεκτρονικού 

μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr..   

8. Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια. 

 
9. Διενέργεια αποποιήσεων. 

 
10. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας. 

 
11. Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. 

 
 

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

1Β, αριθμ. 4 περίπτ. 3β του σχετικού πίνακα της ως άνω υπ' αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.: 1887 /26-03-2021  ΚΥΑ, ήτοι: 

1. Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με 

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

2. Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα γίνονται 

χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. 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.  

3. Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 

επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών 

διαγωνισμών και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών, 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες έχει ασκηθεί τριτανακοπή. 

4. Η δημοσίευση αποφάσεων, διατάξεων κλπ. 

5. Δηλώσεις παραίτησης από το δικόγραφο θα κατατίθενται καθημερινά 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη γραμματεία στο τηλ. 2341022429.  

6. Η συζήτηση των αιτήσεων που αφορούν σε συναινετική εγγραφή, 

ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, θα συνεχίσει 

να διεξάγεται μέχρι  τις 31.03.2021 ενώπιον της Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, 

mailto:eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr
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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. 

7. 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   

 

(Γ) Σας ενημερώνουμε ότι: 

 
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 πλειστηριασμών. 

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α: Οι προθεσμίες που 

προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ.  

Συνεπώς θα γίνεται κατάθεση προτάσεων, σχετικών εγγράφων και 

προσθήκης στην τακτική διαδικασία. Οι κ.κ. συνήγοροι που επιθυμούν την 

κατάθεση προτάσεων, σχετικών εγγράφων και προσθήκης στην τακτική 

διαδικασία, θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο, στο τηλέφωνο 

2341022429 ( ή στα τηλ. 2341070166, 2341026203) για ραντεβού. Η 

κατάθεση των ανωτέρω θα γίνεται με ραντεβού και κατά τις ώρες 09.00 έως 

13.30. Στις περιπτώσεις καταληκτικών ημερομηνιών δεν απαιτείται ραντεβού. 

Οι υποθέσεις που θα αποσύρονται από τα πινάκια θα 

επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν και ο ορισμός της νέας δικασίμου θα 

γνωστοποιείται από την γραμματεία στο Δικηγορικό Σύλλογο και, στις 

περιπτώσεις που διάδικος είναι και το Ελληνικό Δημόσιο, και στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Ν.Σ.Κ. 

Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον 

αριθμό των υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία 

της σύμφωνα με τα ανωτέρω και μόνο για τις παραπάνω επιτραπείσες 

περιπτώσεις. 

mailto:eirinodikeio-kilkis@moj.gov.gr
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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 μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων 

εξαιρεθεισών περιπτώσεων και μετά από προηγηθείσα τηλεφωνική 

επικοινωνία.  

Με την έκδοση της παρούσας παύει η ισχύς της υπ’ αριθμ. 94/2021 

απόφασης αυτής της Διευθύνουσας. 

 

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.). 

Για τα επείγοντα θέματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 

2341022429 , 2341070166, 2341026203. 

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 
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κατανόησή σας. 

        Κιλκίς, 29-03-2021 

         Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κιλκίς 

                 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ 


