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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

           Καηόπηλ ηεο κε αξηζκό Δ1α/Γ.Π.νηθ. 71342/6.11.2020 Απόθαζεο ησλ 

Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ - Αλάπηπμεο θαη Γπελδύζεσλ - Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε - 

Γζληθήο Άκπλαο - Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Γξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Υπνζέζεσλ - Υγείαο - Πεξηβάιινληνο θαη Γλέξγεηαο - Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ - 

Δηθαηνζύλεο - Γζσηεξηθώλ - Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ - Υπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ - Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ηα έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ 

θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19 ζην ζύλνιν ηεο 

Γπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ην Σάββαην 7 Ννεκβξίνπ 2020 έσο θαη ηε Δεπηέξα 

30 Ννεκβξίνπ 2020 (ΦΓΚ B’ 4899/6.11.2020) θαη αθνύ ιήθζεθε ππόςε ε αλάγθε 

εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη νη ππεξεζηαθέο ηνπ αλάγθεο, νξίδνληαη 

ηα θάησζη: 

Ι) Α. Όζνλ αθνξά ηηο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 1, αξηζκόο 4, ζεκείν 5α)  

πεξίπησζε βγ) ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο Κ.Υ.Α. ππνζέζεηο «όιεο νη 

δίθεο ελώπηνλ ησλ πνιηηηθώλ δηθαζηεξίσλ πνπ ζπδεηνύληαη ρσξίο εμέηαζε 

καξηύξσλ» (ήηνη, ππνζέζεηο ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθδηθάδνληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2915/2001, ππνζέζεηο εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη εθέζεηο), ζα ιακβάλεη 

ρώξα ηελ πξνηεξαία ηεο δηθαζίκνπ έγγξαθε δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ 

όισλ ησλ δηαδίθσλ, ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ κε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο έσο ώξα 13.30, όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε 

ζα εθδηθαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηύξσλ. Οη πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη 



ππνρξενύληαη λα απνζηέιινπλ ηηο αλσηέξσ δειώζεηο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ (protodikeiokastorias@gmail.com), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ν αξηζκόο έθζεζεο θαηάζεζεο ηνπ δηθνγξάθνπ, ε δηαδηθαζία, ν αξηζκόο 

πηλαθίνπ ηεο ππόζεζεο θαη ηα νλόκαηα ησλ δηαδίθσλ. Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο έρεη ρσξήζεη, θαηά ηα αλσηέξσ, έγγξαθε δήισζε πεξί κε 

εμέηαζεο κάξηπξα, απηνλνήησο ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο νη 

πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠνιΔ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο 

πξνηάζεηο θαη ηα ζρεηηθά ηνπο, πξνο απνθπγή ζπλεπεηώλ εξεκνδηθίαο.  

Β. Όζνλ αθνξά ηηο πξνβιεπόκελεο ζην άξζξν 1, αξηζκόο 4, ζεκείν 5α)  πεξίπησζε 

βδ) θαη βε) ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο Κ.Υ.Α. ππνζέζεηο, 

δηεπθξηλίδεηαη όηη απηέο εμαηξνύληαη ηεο αλαζηνιήο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγγξαθε 

δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ πεξί κε εμέηαζεο καξηύξσλ. 

Καηά ην δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο (ήηνη από 9-11-2020 έσο 30-11-2020 ώξα 06.00), 

αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ζα ζπδεηνύληαη κόλν απηέο πνπ 

ξεηώο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε βδ), ελώ αλαθνξηθά κε ηηο ππνζέζεηο εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο κόλν απηέο πνπ ξεηώο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε βε) ηεο Κ.Υ.Α.  

Γπηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ξεηή πξόβιεςε ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ αξρή ηεο 

παξνύζαο Κ.Υ.Α., θαη’ εμαίξεζε γηα ηα δηθαζηήξηα ηεο Π.Γ. Καζηνξηάο αλαζηέιινληαη 

επηπιένλ νη πξνζεζκίεο ησλ άξζξσλ 215, 237 θαη 238 ΚΠνιΔ έσο θαη ηηο 16.11.2020. 

ΙΙ) Η Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ αξηζκό 

ππαιιήισλ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

Α. Έσο θαη 16-11-2020 δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάζεζε αγσγώλ λέαο ηαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Ν. 4335/2015) αξκνδηόηεηαο Μνλνκεινύο θαη Πνιπκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ, νύηε ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ ή πξνζζήθεο αληίθξνπζεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, νύηε, ηέινο, ε θαηάζεζε ησλ δηθνγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 238 ΚΠνιΔ θαη αθνξνύλ ηελ σο άλσ λέα ηαθηηθή 

δηαδηθαζία. 

Β. Με ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ αλσηέξσ ππό ΙΙ)Α, θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

αλαζηνιήο (ήηνη από 9-11-2020 έσο 30-11-2020 ώξα 06.00) ε Γξακκαηεία: ζα 

παξαιακβάλεη πξνηάζεηο θαη πξνζζήθεο ηόζν ηεο («λέαο») ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4335/2015, όζν θαη ηεο («παιηάο») ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο 



θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2915/2001, πξνηάζεηο εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ, εθόζνλ νη 

ζρεηηθέο ππνζέζεηο ζα ζπδεηεζνύλ ππό ηνπο όξνπο πνπ αλσηέξσ ππό Ι)Α νξίδεηαη 

θαη πξνηάζεηο ππνζέζεσλ δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο (δηαδηθαζία εθνύζηαο 

δηθαηνδνζίαο). Πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπλσζηηζκνύ, ζπληζηάηαη ε πξνεγνύκελε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ δηθεγόξσλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ.  

Γ. Καηά ην δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο (ήηνη από 9-11-2020 έσο 30-11-2020 ώξα 06.00) 

ζα θαηαηίζεληαη δηθόγξαθα: πνπ αθνξνύλ ππνζέζεηο πνπ εθδηθάδνληαη κε ηε λέα 

ηαθηηθή δηαδηθαζία (Ν. 4335/2015), κε ηελ επηθύιαμε, όκσο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

ππό ζηνηρείν ΙΙΑ ζεκείν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη δηθόγξαθα πνπ αθνξνύλ 

ππνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο αλαζηνιήο (ήηνη, ππνζέζεηο εηδηθώλ 

δηαδηθαζηώλ, ππνζέζεηο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ ξεηώο εμαηξνύληαη ηεο 

αλαζηνιήο, ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ, ππνζέζεηο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο θαη 

δηθόγξαθα εθέζεσλ), ελώ δελ ζα θαηαηίζεληαη δηαηαγέο πιεξσκήο θαη απόδνζεο 

ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ. Πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπλσζηηζκνύ, ζπληζηάηαη ε 

πξνεγνύκελε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ δηθεγόξσλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ.  

Δ. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκαηείαο ζε ζρέζε κε ηνπο πνιίηεο,  

δηεπθξηλίδεηαη όηη, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο, απηή πεξηνξίδεηαη κόλν 

ζηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ επείγνληα ραξαθηήξα θαη ρξήδνπλ άκεζεο 

θαη κε επηδερόκελεο αλαβνιήο αληηκεηώπηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθώλ, κόλν θαηόπηλ πξνεγνύκελεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο : 

1) ζηνλ αξηζκό ηειεθσληθήο ζύλδεζεο  2467022661 γηα πνιηηηθέο ππνζέζεηο θαη  

2) ζηνλ αξηζκό ηειεθσληθήο ζύλδεζεο 2467022694 γηα πνηληθέο ππνζέζεηο. 

Γ. Σεκεηώλεηαη, ηέινο, όηη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καζηνξηάο, 

ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εηζεξρνκέλσλ ζε απηό δηθεγόξσλ θαη πνιηηώλ, ελόςεη ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, επιβάλλεηαι η ηήπηζη ηων κάηωθι μέηπων, 

ήηοι: 1. ε ρξήζε κάζθαο ηαηξηθήο ή κε, 2. ε ρξήζε αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ 

δηαιύκαηνο, 3. ε ηήξεζε απνζηάζεσο κεηαμύ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη’ ειάρηζηνλ 1,5 

κέηξνπ θαη 4. ν θαζνξηζκόο αλώηαηνπ νξίνπ εηζεξρνκέλσλ εληόο ησλ αηζνπζώλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ γηα ηηο δίθεο πνπ εμαηξνύληαη ηεο αλαζηνιήο ζηα δεθαπέληε (15) 

άηνκα, κε ηελ επηζήκαλζε όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηήξεζεο ηνπ νξίνπ απηνύ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δηθαζηέο, εηζαγγειείο θαη δηθαζηηθνί ππάιιεινη. Καη' εμαίξεζε, ν 



αξηζκόο ησλ αηόκσλ ζηελ αίζνπζα κπνξεί λα ππεξβεί ηα δεθαπέληε (15), εάλ, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ πξνεδξεύνληνο ηνπ Δηθαζηεξίνπ, ε παξνπζία ησλ αηόκσλ απηώλ 

είλαη απνιύησο αλαγθαία, απνθιεηζηηθά ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ν ρξόλνο παξαγξαθήο 

ζπκπιεξώλεηαη γηα ηα πιεκκειήκαηα κέρξη 30.6.2021 θαη γηα ηα θαθνπξγήκαηα 

κέρξη 31.12.22 ή ζπκπιεξώλεηαη ν αλώηαηνο ρξόλνο πξνζσξηλήο θξάηεζεο 

θαηεγνξνπκέλσλ. 

   Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ όζα δηαιακβάλνληαη ζηελ αλαθεξόκελε ζηελ αξρή 

ηεο παξνύζαο Κ.Υ.Α.  

Παξαγγέιιεηαη, όπσο ε παξνύζα αλαθνίλσζε, ε ηζρύο ηεο νπνίαο άξρεηαη 

από ηε ζήκεξνλ, πάξαπηα λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Δηθαζηηθνύ Μεγάξνπ 

Καζηνξηάο θαη λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Δηθεγνξηθό Σύιινγν Καζηνξηάο. 

Η Διεςθύνοςζα ηο Ππωηοδικείο Καζηοπιάρ Δικαζηήρ 

 

 

          Εςαγγελία Αλεξακίδος 

           Ππόεδπορ Ππωηοδικών 


