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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καστοριά, 5 Μαΐου 2021                                      

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                  Αριθ. Πρωτ: 833/2021  

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

        Κατόπιν της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27683/29.4.2021 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 (ΦΕΚ B’ 1814/29.4.2021), 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), για το διάστημα από Δευτέρα 3 Μαΐου 

2021 και ώρα 06.00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06.00 

ισχύουν τα κάτωθι: 

Ι. Α) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και 

ποινικών δικαστηρίων. 

        Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. Α): 

βα) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α' βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται 

σύμφωνα με τον ν. 4335/2015 (Α' 87). 
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ββ) Οι εφέσεις που αφορούν σε εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της 

εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, 

οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι 

δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται (χωρίς εξέταση μαρτύρων και χωρίς 

να απαιτείται προς τούτο προηγούμενη δήλωση των πληρεξουσίων 

δικηγόρων των διαδίκων) είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 

524 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων 

δικηγόρων των διαδίκων. 

βγ) Οι δίκες (σε α’ βαθμό) ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις 

οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς 

προηγούμενη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων). 

βδ) Οι δίκες (σε α΄ βαθμό) εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων). 

βε) Οι δίκες (σε α΄ βαθμό) διατροφών από τον νόμο, επιμέλειας και 

επικοινωνίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο 

(χωρίς προηγούμενη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων). 

βστ) Οι εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 

ΚΠολΔ, που αφορούν σε εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής 

διαδικασίας, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, στις οποίες 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενη δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων). 

βζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο μόνο: εργατικές 

διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής 

διαδικασίας, διατροφές από τον νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγυοδοσία, 

εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική 

κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης 

λογαριασμού, κατά το άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και 
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τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και τις δίκες της 

παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες 

στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων).  

 

– Στις υποπεριπτώσεις ββ), βγ), βε), βστ) και βζ) υπάγεται και η εκδίκαση 

παραδεκτώς σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αιτημάτων. 

 

- Όσον αφορά υποθέσεις συναινετικής εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης και 

μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 

παρ. 1 και 2 Ν. 4764/2020, η ισχύς των διατάξεων του οποίου παρατάθηκε με 

την υπ’ αριθ. 16737/30-3-2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β 

1226/30-3-2021). 

 

βη) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού 

που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του 

άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α' 214), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, 

αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς 

και κατ' εξαίρεση στις δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο 

τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ), την κήρυξη 

ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (άρθρο 803 παρ. 3 ΚΠολΔ) και στις δίκες των 

άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α' 246) δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες 

στο ακροατήριο (χωρίς προηγούμενη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων).  

Η διατήρηση ή μη της ισχύος των χορηγηθέντων προσωρινών διαταγών σε 

υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, που έχουν ισχύ έως τη συζήτηση αυτών, 

επαφίεται στην κρίση του δικάζοντος τις εν λόγω υποθέσεις δικαστή. 

Στην υποπερ. βη) πρώτο εδάφιο και προκειμένου να συζητηθούν οι εκεί 

αναφερόμενες υποθέσεις, θα λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου 

έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η οποία 
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θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου με τη χρήση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας έως ώρα 13.30, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί 

χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να 

αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Πρωτοδικείου Καστοριάς (grammateia@protodikeio-kastorias.gov.gr), στις 

οποίες πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός έκθεσης κατάθεσης του δικογράφου, 

ο αριθμός πινακίου της υπόθεσης και τα ονόματα των διαδίκων. Εφόσον όλοι 

οι διάδικοί έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση 

συζητείται, παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω 

εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις 

αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ 

μέρους του Εισαγγελέως, όταν παρίσταται ως διάδικος.  

 

- Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις υποπερ. ββ) έως και βη), 

υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021, οι 

σχετικές δε δηλώσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στη γραμματεία του 

Πρωτοδικείου Καστοριάς με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην 

ανωτέρω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση (grammateia@protodikeio-

kastorias.gov.gr), το αργότερο μέχρι ώρα 12.00 της προηγουμένης της 

δικασίμου εργάσιμης ημέρας.  

 

βθ) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου 

βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους, οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του ν. 3869/2010 και 

του άρθρου 1 του ν. 4745/2020, οι οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη 

παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με 

τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων (χωρίς εξέταση μαρτύρων 
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και χωρίς να απαιτείται προς τούτο προηγούμενη δήλωση των πληρεξουσίων 

δικηγόρων των διαδίκων). Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του 

Εισαγγελέως, όταν παρίσταται ως διάδικος. Η διατήρηση ή μη της ισχύος των 

χορηγηθέντων προσωρινών διαταγών σε υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, 

που έχουν ισχύ έως τη συζήτηση αυτών, επαφίεται στην κρίση του δικάζοντος 

τις εν λόγω υποθέσεις δικαστή. 

βι) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν.1264/1982 (Α' 79). 

βια) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες 

συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων 

και χωρίς την εξέταση μαρτύρων, ενώ ως προς την κλήτευση του καθ’ ου θα 

ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 691Α παρ. 2 ΚΠολΔ. Οι προσωρινές 

διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει 

τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

βιβ) Οι συμβάσεις μεταβίβασης του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α' 314) που 

αφορούν στη μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των υπό ειδική 

εκκαθάριση των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε συναφής με αυτές 

πράξη. Η εν λόγω εξαίρεση καταλαμβάνει και τις συμβάσεις μεταβίβασης, που 

υπογράφηκαν κατά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 πριν τη δημοσίευση της 

αναφερόμενης στην αρχή της παρούσας ΚΥΑ, καθώς και κάθε συναφή με αυτές 

πράξη. 

βιγ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 

επ. του ν. 4307/2014, η διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών και οι 

νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών. 

βιδ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν 

κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης 

διαδικασίας. 

βιε) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών 

Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων. 
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βιστ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο 

όριο προσωρινής κράτησης. 

βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος 

από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο 

αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

βιη) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 

497 ΚΠΔ (ν. 4620/2019, Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 

και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, 

αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, 

καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 

το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 

προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ (ν. 4619/2019, Α' 95) και 82 

του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α' 106) και στη μετατροπή της 

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά 

την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

βιθ) Η δημοσίευση αποφάσεων. 

ΙΙ. Α) Κατά το διάστημα της αναστολής (ήτοι, από 3.5.2021 έως 10.5.2021 

ώρα 06.00) η Γραμματεία του Πρωτοδικείου Καστοριάς: θα παραλαμβάνει 

δικόγραφα ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, προτάσεις και προσθήκες 

όλων των διαδικασιών, καθώς και αιτήσεις διαταγών πληρωμής και διαταγών 

απόδοσης 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, 
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από 3.5.2021 έως 10.5.2021 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 31.12.2021, για τα 

κακουργήματα εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος 

προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στην αναφερόμενη στην 

αρχή της παρούσας Κ.Υ.Α. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


