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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Γ Ι Α    Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ    Δ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Από τα τμήματα καταθέσεων του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σας ανακοινώνουμε 
ότι από την Τρίτη 19/5/2020:  

Α) Οι καταθέσεις των δικογράφων Περιουσιακών διαφορών, Τακτικής και 
Μικροδιαφορών (εκτός των Ανακοπών) θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 
08.30 – 13.30 (με παραλαβή από τη γραμματεία, των δικογράφων μαζί με τα σχετικά 
παράβολα [όχι παραπάνω από τρία (3) δικόγραφα ανά δικηγόρο] στο ακροατήριο 
των Ασφαλιστικών Μέτρων (αίθουσα 53).  

Β) Οι καταθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 4055/12 (εκτός σωματείων και 
κληρονομητηρίων) και Ρύθμισης οφειλών Ν. 3869/10 και Προστασίας κατοικίας Ν. 
4605/19 θα γίνονται καθημερινά και από ώρα 08.30 – 13.30 με τον ίδιο 
προαναφερόμενο τρόπο, στο χώρο έξω από το ακροατήριο των ασφαλιστικών 
(αίθουσα 53). 

Θα ελέγχονται, θα τοποθετείται ενδεικτικά η επιθυμητή ημερομηνία προσδιορισμού, 
θα αρχειοθετούνται με σειρά προτεραιότητας και θα διακινούνται από τη γραμματεία 
στο χώρο όπου θα γίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση χωριστά για κάθε διαδικασία, 
χωρίς τη μεσολάβηση των δικηγόρων.  

Τα αντίγραφα των αγωγών και αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους δικηγόρους, 
οι οποίοι και θα υπογράφουν την πράξη κατάθεσης μετά από δύο (2) ημέρες, από 
το ακροατήριο της τακτικής διαδικασίας (αίθουσα 76). 

Γ) Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, θα γίνονται κανονικά στις θυρίδες των 
καταθέσεων, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (τηλ. επικοινωνίας 2313311185 ή 

2313311186).  

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, 
προτρέπουμε τους πληρεξουσίους δικηγόρους να μην προσέρχονται σε άλλους 
χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση 
επιτρεπόμενων εργασιών και όπου μπορούν να χρησιμοποιούν την επικοινωνία με το 
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικά, στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα τηλέφωνα που έχουμε δημοσιοποιήσει.   

Παρακαλούμε τους κ.κ. πληρεξουσίους δικηγόρους που θα προσέρχονται στο 
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, να εισέρχονται στις αίθουσες και στα γραφεία ένας-ένας 
και να τηρούν τις εντολές της διοίκησης του Μεγάρου και του ΕΟΔΥ:   

-  αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μ. μεταξύ τους 

-  1 άτομο ανά 10 τ.μ.  και 

- να χρησιμοποιούν μάσκα και αντισηπτικό 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 


