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Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ

Λαµβάνοντας υπόψη

περιεχοµένου (ΦΕΚ 42, 
περιεχοµένου (ΦΕΚ 55, τ. 
Β΄454/05-02-2021)  ΚΥΑ των
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υ
Αθλητισµού, ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών
Μεταφορών,  Ναυτιλίας 
Τροφίµων«Έκτακτα µέτρα

περαιτέρω διασποράς του
διάστηµα από το Σάββατο
και ώρα 6.00΄»,µε την οποία
πολιτικών και ποινικών  δικαστηρίων
νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες
άλλων ενεργειών ενώπιον
(πλην των αναφεροµένων

αξιώσεων, γ. οι, κατά τις κείµενες
διενέργεια πλειστηριασµών
4764/2020 σχετικά µε τη συναινετική
προσηµείωσης υποθήκης

ν.4764/2020 « Ρυθµίσεις για
της πανδηµίας του κορωνοϊού

µεταφοράς, την επιτάχυνση
τους Oργανισµούς Τοπικής
A' 256/23.12.2020), 5) Το ότι

παρόντος ∆ικαστηρίου αλλά
∆ικαστηρίων ρυθµίζονται µε
προάσπιση της δηµόσιας υγείας
λειτουργία των υπηρεσιών

προστασία της υγείας των

προφανών κινδύνων που εγκυµονεί
και τους προφανείς κινδύνους

 
Αποφασίζουµε και γνωστοποιούµε

Σάββατο 06-02-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθµός πράξης: 56/2021 

∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

 

υπόψη: 1) Την από 25-02-2020 Πράξη

 42, τ. Α΄), 2) Την από 11-03-2020 Πράξη

 55, τ. Α΄)3) Την µε αριθµό ∆1α/ΓΠ.οικ.: 8378/05
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και

Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων
Υποθέσεων, Υγείας , Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού
∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης

µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
Σάββατο 06.02.2021και ώρα 06:00’ έως και τη ∆ευτέρα
την οποία αναστέλλονται προσωρινά: α. οι δίκες

δικαστηρίων (πλην των αναφεροµένων εξαιρέσεων
δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια διαδικαστικών

ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των
αναφεροµένων εξαιρέσεων), καθώς και η παραγραφή

τις κείµενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης
πλειστηριασµών, λαµβάνοντας περαιτέρω υπόψη και το

τη συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και µεταρρύθµιση
υποθήκης, µέχρι 31.3.2021,4) Τα άρθρα 158 και

Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των µέσων

χυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών

Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
Το ότι δεν υφίσταται Κανονισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας

∆ικαστηρίου αλλά και του ότι τα ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας
ρυθµίζονται µε αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών

δηµόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για
υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου καθώς

υγείας των υπηρετούντων στη Γραµµατεία αυτού

που εγκυµονεί ο συνωστισµός πολιτών και συνηγόρων
κινδύνους που εγκυµονεί πλέον για όλους η προσωπική

γνωστοποιούµε ότιγια το χρονικό διάστηµα
2021 έως και τη ∆ευτέρα, 15-02- 2021 και ώρα

Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου: 

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Πράξη Νοµοθετικού 
Πράξη Νοµοθετικού 

-02-2021 (ΦΕΚ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Θρησκευµάτων, Εργασίας και 

Ενέργειας, Πολιτισµού και 
ύλου, Υποδοµών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ό τον κίνδυνο 

Επικράτειας για το 
∆ευτέρα 15.02.2021 
δίκες ενώπιον των  
εξαιρέσεων),  β. οι 

διαδικαστικών πράξεων και 
και των εισαγγελιών 

παραγραφή συναφών 
αναγκαστικής εκτέλεσης και η 

και το αρθρ. 161 ν. 
ψη και µεταρρύθµιση 

 158 και 161 του 
από τις συνέπειες 

των µέσων µαζικής 
ρύθµιση οφειλών προς 

κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
ζητήµατα λειτουργίας των 
διοίκησης αυτών και6) την 

ανάγκες για την εύρυθµη 
καθώς και την 

αυτού λόγω των 
συνηγόρων  καθώς 

προσωπική επαφή. 

διάστηµα από το 
και ώρα 6.00΄ στο 



Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ: 

1. Η διενέργεια οποιασδήποτε πολιτικής δίκηςέχει προσδιοριστεί για εκδίκαση 
για το ως άνω διάστηµα της αναστολής,σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
1 παρ. 1Β, αριθµ. 4 περίπτ. 3α του σχετικού πίνακα (επίπεδο επιτήρησης)της 
ως άνω µε αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 8378/05-02-2021 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)∆ΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ όσα αναφέρονταιστο άρθρο 1 παρ. 1Β, αριθµ. 4 
περίπτ. 3β του σχετικού πίνακα (επίπεδο επιτήρησης)της ως άνω υπ' αριθµ. 
∆1α/Γ.Π.οικ.: 8378/5-2-2021ΚΥΑ ήτοι:       
1.  Οι προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολ∆ καθώς 
και οι προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 4∆, 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 ΚΠολ∆).  
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 ΚΠολ∆, ευρωπαϊκή διαταγή δέσµευσης λογαριασµού κατ’ 
άρθρ. 738ΑΚΠολ∆, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές µε αυτές 
διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολ∆ 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 ΚΠολ∆, των διαδίκων παριστάµενων µε δήλωση 
σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρ. 242 ΚΠολ∆. 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. ∆εν αναστέλλονται οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας, οι δίκες που αφορούν 
ειδικούς νόµους οι οποίες δικάζονται µε τη διαδικασία της εκουσίας 
δικαιοδοσίαςκαι 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. Ειδικώςκαι κατ’ εξαίρεση στις δίκες 
εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείµενο την κήρυξη ιδιόγραφης 
διαθήκης ως κυρίας (άρθ. 808 παρ.3 ΚΠολ∆) 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 ΚΠολ∆ κατ' απόκλιση της παρ. 2 του άρθρ. 115 ΚΠολ∆, 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 
κατά τα ανωτέρω θα επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν (άρθρο 158 ν.4764/2020) 
και ο ορισµός της νέας δικασίµου θα γνωστοποιείται από την Γραµµατεία του 



∆ικαστηρίου στο ∆ικηγορικό 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 ηδιενέργεια 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, 214ΑΚΠολ∆) αφού 
προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση µε την Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. 
 
12. Θα πραγµατοποιείται η κατάθεση δηλώσεων τρίτων (αφού προηγηθεί 
τηλεφωνική συνεννόηση µε τους γραµµατείς). 
 
13. Η ∆ιενέργεια 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 06η Φεβρουαρίου 2021 έως 
και την 15ήΦεβουαρίου 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). 

 

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 ∆ικηγορικό 
Σύλλογο Κιλκίς, προκειµένου να λάβουν άµεση γνώση οι διάδικοι και οι 
πληρεξούσιοι δικηγόροι αυτών και να προβούν στις σχετικές ενέργειες. 

Πολύκαστρο, 08-02-2021 
Η ∆ιευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 

 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗ∆ΑΦΝΗ 
 

 


