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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ                                        ΚΙΛΚΙΣ, 27-4-2020 
Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 5                                                Αριθ.  159 
Τηλ. 2341-0-22-429                                                       
 FAX: 2341-0-22-429 
 E-MAIL: eirinodikeiokilkis@yahoo.gr 
 
 
              Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κιλκίς 
 
                                      ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ 

1) Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55 11.3.2020), 2) την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 26804  
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 
Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ Β΄ 1588/25.04.2020 ) και, σύμφωνα με την οποία κρίνεται 
ότι, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας κατά τα αναφερόμενα στην 
από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, πρέπει να ανασταλεί προσωρινά η 
λειτουργία των Δικαστηρίων της Χώρας από την 28.04.2020 έως και 
15.05.2020, 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 ( Ειρηνοδικείου Κιλκίς ) αλλά και του ότι τα ειδικότερα 
ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των 
οργάνων διοίκησης αυτών ( βλ. άρθρο τέταρτο παρ. 4 εδάφιο β΄ της ανωτέρω 
απόφασης, 5) 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, 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, και, τέλος , 7) τους προφανείς κινδύνους που 
εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή και το γεγονός ότι στο 
Ειρηνοδικείο Κιλκίς παρουσιάζεται στενότητα χώρου που δεν επιτρέπει το 
συνωστισμό  
 
                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 154/2020 απόφαση, που θα ισχύσει ως 
εξής για το χρονικό διάστημα της ως άνω αναστολής από 28-4-2020 μέχρι και 
τις 15-5-2020: 
 (Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ: 
 1. Δίκες στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς. 
 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. 
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 5. Κατάθεση δικογράφων και διαταγών πληρωμής. 
 6. Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων (πλην εξαιρετικά επειγουσών 
περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη αίτηση – αφού προηγηθεί 
τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας). 
 7. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια 
(πλην εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων, που κρίνονται μετά από έγγραφη 
αίτηση – αφού προηγηθεί τηλεφωνική προέγκριση από τον Ειρηνοδίκη 
Υπηρεσίας). 
 8. 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). 

9. 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). 
 10. 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). ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή όσα αναφέρονται στο άρθρο 
τέταρτο παρ. 2 της προαναφερόμενης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.Οικ.26804/20 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας – Δικαιοσύνης 
(ΦΕΚ 1588 Β/ 24-4-2020):       
 1. Η δημοσίευση των αποφάσεων. 
 2. 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.  Από τις 
ανωτέρω υποθέσεις, οι οποίες θα εκδικάζονται κάθε Τετάρτη ( ώρες: 11.00-
13.00), ειδικότερα, η εκδίκαση των υποθέσεων χορήγησης άδειας 
συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης θα διεξάγεται ως εξής: 
α) Η συζήτηση διεξάγεται 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. β) Στη δήλωση της 
περίπτωσης α΄, 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. γ) 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. 2. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η 
εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται 
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σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Η συναίνεση του 
προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. 
 3. 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 με 
απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της 
παράτασης των προσωρινών διαταγών. 
  
  (Γ) Σας ενημερώνουμε ότι:  
 

1. Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση την 
11η Μαΐου 2020 και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα 
μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με επιμέλεια των διαδίκων, ατελώς. Οι 
υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας  καθώς και μια υπόθεση εκουσίας 
δικαιοδοσίας που αφορά αυτεπάγγελτη σφράγιση οικίας θα προσδιορισθούν 
σε νέα δικάσιμο από τη Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου.  

2. Οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης / 
αντίκρουσης ( 100 ημέρες και 115 ημέρες αντίστοιχα ) για τις υποθέσεις της 
αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( άρθρο 237 ΚΠολΔ ) 
αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ. 

3. Κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα 
χορήγησης προσωρινής διάταξης 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 10.00΄ π.μ. έως 
12.00΄ μ.μ.. 

 7. Στην περίπτωση τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης αυτής, θα 
υπάρξει σχετική νεώτερη ανακοίνωση. 

8. Στα πλαίσια εκτέλεσης της διάταξης του εβδόμου άρθρου της υπό 
στοιχεία – 2 – ανωτέρω ΚΥΑ, με την παρούσα ορίζονται τα παρακάτω 
αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου 
ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά προβλέφθηκαν 
στην από 24.04.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους 
παράγοντες, ήτοι: 1) Συνίσταται η χρήση μάσκας όχι μόνο από τα 
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πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και διαδίκους, 2) 
διατίθεται αντισηπτικό σε όλους τους χώρους της υπηρεσίας, 3) συνίσταται 
η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 
μέτρο καθώς και, τέλος, 4) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων 
ατόμων εντός των αιθουσών και των εν γένει λοιπών περίκλειστων χώρων 
της υπηρεσίας, ενός ( 1 ) ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Η επίβλεψη 
της τήρησης των ανωτέρω μέτρων ανατίθεται με την παρούσα στους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

 
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 
εξαιρεθεισών υποθέσεων. Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν 
με τα τηλέφωνα της Γραμματείας στους αριθμούς ( 23410 ) 22429, 70166. 

Με επιμέλεια της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Κιλκίς αντίγραφο της 
παρούσας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ( 
Ειρηνοδικείο Κιλκίς ), να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του  δικαστηρίου 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 Κιλκίς 
                 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ 
 
 
 


