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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καστοριά, 29 Μαρτίου 2021                                      
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

        Κατόπιν της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:18877/26.3.2021 Απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του 

Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πολιτισμού 

και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου - 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό, σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ B’ 

1194/27.3.2021), αφού λήφθηκε υπόψη η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του 

Πρωτοδικείου Καστοριάς και οι υπηρεσιακές του ανάγκες, καθώς και το 

επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης του δήμου Καστοριάς (πολύ αυξημένου 

κινδύνου), ορίζονται τα κάτωθι: 
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βγ) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται 

χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί 

και έχουν ισχύ ως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με 

απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

βδ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 

68επ. Ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι 

νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών, εξαιρουμένων 

των περιπτώσεων, στις οποίες έχει ασκηθεί τριτανακοπή. 

βε) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 Ν. 1264/1982. 

ΙΙ) Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον 

αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία της, 

σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

Α) Κατά το διάστημα της αναστολής (ήτοι, από 27.3.2021 έως 5.4.2021 

ώρα 06.00) η Γραμματεία: θα παραλαμβάνει προτάσεις και προσθήκες της 

(«νέας») τακτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015, 

δικόγραφα, καθώς και αιτήσεις διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης 

Ι. Α) Αναστέλλονται προσωρινά:  

 αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και 

των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και 

της διενέργειας πλειστηριασμών. 

Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. Α: 

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ. 

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α΄ βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87). 
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μισθίου. Προς αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού, συνιστάται η 

προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία των δικηγόρων με τη Γραμματεία του 

Πρωτοδικείου.  

Β) Αναφορικά με τη λειτουργία της γραμματείας σε σχέση με τους 

πολίτες,  διευκρινίζεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής (ήτοι, 

από 27.3.2021 έως 5.4.2021 ώρα 06.00), αυτή περιορίζεται μόνο στη 

διεκπεραίωση υποθέσεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν 

άμεσης και μη επιδεχόμενης αναβολής αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένης 

της έκδοσης πιστοποιητικών, μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής 

επικοινωνίας: 

1) στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης  2467022661 για πολιτικές υποθέσεις 

και  

2) στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 2467022694 για ποινικές υποθέσεις. 

Γ) Σημειώνεται, τέλος, ότι για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου 

Καστοριάς, των υπαλλήλων και των εισερχομένων σε αυτό δικηγόρων και 

πολιτών, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται η 

τήρηση των κάτωθι μέτρων, ήτοι: 1. η χρήση μη ιατρικής μάσκας, 2. η χρήση 

αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, 3. η τήρηση αποστάσεως μεταξύ 

φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και 4. ο καθορισμός ανώτατου 

ορίου εισερχομένων εντός των αιθουσών του Πρωτοδικείου για τις δίκες που 

εξαιρούνται της αναστολής στα δεκαπέντε (15) άτομα, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό τήρησης του ορίου αυτού δικαστές, 

εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι. Κατ' εξαίρεση, ο αριθμός των ατόμων 

στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του 

προεδρεύοντος του Δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι 

απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος 

παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα εντός του χρονικού 

διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και 31.8.2021, για τα 

κακουργήματα εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 
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αναστολής μέχρι και μέχρι 31.12.2021 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος 

προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στην αναφερόμενη στην 

αρχή της παρούσας Κ.Υ.Α.  

Παραγγέλλεται, όπως η παρούσα ανακοίνωση πάραυτα τοιχοκολληθεί 

στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς και κοινοποιηθεί στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς. 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Καστοριάς Δικαστής 

 

         Ευαγγελία Αλεξακίδου 

           Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 


