
 
 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ                           ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, 27-3-2020 

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91                                                Αριθ.  138 

Τηλ. 23430-22632, 23430-41446                                                       

 FAX: 23430-22632 

 E-MAIL: eirinodikeiopollik@yahoo.gr 

 

Αριθμός Πράξης: 138/2020 

 

              Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 

 

                              ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ 

 1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α/55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, 2) τo άρθρο 

τέταρτο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 21159  Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ/ Β΄/774/27-03-

2020) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων 

των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της 

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 

28.3.2020 έως και 10.4.2020», 3) το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 

1756/1988, όπως ισχύει, 4) το γεγονός ότι δεν υφίσταται Κανονισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου, και του ότι τα ειδικότερα 

ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των 

οργάνων διοίκησης αυτών (βλ. άρθρο τέταρτο παρ. 4 εδάφιο β΄ της 

προαναφερόμενης ΚΥΑ), 5) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά 

και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου καθώς και την προστασία της υγείας των 

υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού, 6) τους προφανείς κινδύνους που 

εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή. Μετά και από προηγηθείσα 

συζήτηση με τον Προϊστάμενο της Γραμματείας  

 



 
 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 (Α) Αναστέλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: 

 1. Δίκες που έχουν προσδιοριστεί στο Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο παράγραφος 1 της 

προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 21159  Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ/ 

Β΄/774/27-03-2020). 

 2. Διενέργεια ένορκων βεβαιώσεων (πλην εξαιρετικά επειγουσών 

περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση – αφού προηγηθεί 

τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας). 

 3. Κατάθεση δηλώσεων τρίτου. 

 4. Κατάθεση ενδίκων μέσων, συμπεριλαμβανομένου στην ανωτέρω 

αναστολή και της κατάθεσης όσων ενδίκων μέσων η καταληκτική ημερομηνία 

λαμβάνει χώρα κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής των εργασιών. 

 5. Κατάθεση δικογράφων και διαταγών πληρωμής. 

 6. Κατάθεση αιτήσεων και συζήτηση προσημειώσεων. 

 7. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην εξαιρετικά επειγουσών 

περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση – αφού προηγηθεί 

τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας). 

 8. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια. 

 9. Κατάθεση αίτησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης (πλην 

εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη 

αίτηση – αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη 

Υπηρεσίας και από ώρα 10:00 – 12:00). 

10. Δημοσιεύσεις διαθηκών, κατάθεση αιτήσεων προς δημοσίευση 

αυτών, κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων (παροχής κληρονομητηρίου 

ή για έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου), κ.λ.π.. (πλην 

εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη 

αίτηση – αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη 

Υπηρεσίας). 

 11. Διενέργεια αποποιήσεων (πλην εξαιρετικά επειγουσών 

περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση – αφού προηγηθεί 

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

12:00). 



 
 

 (Β).       

 Εξαιρούνται από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο τέταρτο 

παράγραφος 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 21159  Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 

Δικαιοσύνης (ΦΕΚ/ Β΄/774/27-03-2020): 

 1. Δημοσίευση αποφάσεων. 

 2. 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 με απόφαση 

του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 

 

 (Γ) Σας ενημερώνουμε ότι: 

 1. Οι πολιτικές υποθέσεις διαδικασίας ειδικών διαδικασιών, 

διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, ειδικών διατάξεων μικροδιαφορών και 

διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου που έχουν 

προσδιοριστεί για συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του χρονικού διαστήματος 

από τις 28-03-2020 έως και τις 10-04-2020, η εκδίκαση των οποίων 

αναστέλλεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, θα μεταφερθούν σε νέα 

δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς, ενώ οι υποθέσεις της τακτικής 

διαδικασίας του ν.4335/2015 θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο με πράξη 

της Διευθύνουσας του Ειρηνοδικείου. 

2. Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης/ αντίκρουσης 

για τις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας του ν.4335/2015 (άρθρο 237 

ΚΠολΔ) που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα της 

αναστολής, δηλαδή από 28-03-2020 έως και 10-04-2020, παρατείνονται 

ισάριθμες μέρες από τη λήξη του διαστήματος της αναστολής. 

3. Κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα 

χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά το χρονικό διάστημα αναστολής των 

εργασιών, θα γίνεται δεκτή όλως εξαιρετικά λόγω κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση, 

αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από  τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και 

από ώρα 10:00 – 12:00. 

 4. Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για 

επείγουσες περιπτώσεις, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση, αφού 



 
 

προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από  τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και από 

ώρα 10:00 – 12:00. 

5. 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. 

6. Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και εργασιών της 

Γραμματείας, δεν θα εξυπηρετείται το κοινό, πλην εκτάκτων περιπτώσεων, για 

τις οποίες η εξυπηρέτηση θα λαμβάνει χώρα καθημερινά από 09.00΄ π.μ. έως 

13.00΄ μ.μ. 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το 

Υπουργείο Υγείας, προτρέπουμε τους πολίτες και τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους αυτών να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, 

παρά μόνο όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερόμενων 

υποθέσεων. Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με τα 
τηλέφωνα της Γραμματείας στους αριθμούς (23430) 22632, 41446. 

Με επιμέλεια της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Πολυκάστρου 

αντίγραφο της παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

υπηρεσίας και να αποστείλει αντίγραφο αυτής με τη μέθοδο της 

τηλεομοιοτυπίας (FAX) άλλως 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. 

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πολυκάστρου 

 

 

Φωτεινή Χατζηδάφνη 

 

 


