
Αριθμός     55/2020 

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  KOZANΗΣ 

 

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4690/30-

5-2020, με τον οποίο κυρώθηκαν α) η από 13-4-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 

84) και β) η από 1-5-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του του 

κορωνοϊού COVID – 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».  

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως τις παρακάτω δικασίμους προκειμένου 

να συζητηθούν  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης οι αιτήσεις 

των ασφαλιστικών μέτρων η συζήτηση των οποίων ματαιώθηκε διαρκούσης της 

προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών 

της Χώρας (13-3-2020 – 31-5-2020) εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID – 19.: 

Δικάσιμο την 08-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  θα 

συζητηθούν οι με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 868/2019, 97/2020, 112/2020 και 

916/2020.  

Δικάσιμο την 15-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  θα 

συζητηθούν οι με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 50/2020, 118/2020, 109/2020, 

837/2019, 626/2019, 934/2019, 933/2019 και 922/2019 . 

Δικάσιμο την 19-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  θα 

συζητηθούν οι με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 78/2020 και 122/2020. 



Δικάσιμο την 26-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  θα 

συζητηθούν οι με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 145/2020 και 142/2020. 

Δικάσιμο την 09-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  θα 

συζητηθεί η με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 114/2020 και 

Δικάσιμο την 23-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  θα 

συζητηθεί η με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 88/2020. 

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη 

ώρα της προηγουμένης κάθε δικασίμου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: α) να υποβάλουν στην γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων 

τυχόν αίτημα αναβολής σε κοινή ανέκκλητη δήλωση των διάδικων μερών, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ, σε περίπτωση που δεν 

επιθυμούν να παρασταθούν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσής 

τους και να αιτηθούν την αναβολή, β) να ενημερώσουν την γραμματεία των 

ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να 

εξετάσουν μάρτυρα κατά τη συζήτηση της υπόθεσής τους (παρ. 4 και 5 

αντίστοιχα του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020) προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

χρονική κατανομή από τη Δικάζουσα Δικαστή των εγγεγραμμένων στο έκθεμα 

ως άνω υποθέσεων. 

 

                                                             Κοζάνη   25/06/2020 

                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

                                                              ΑΡΓΥΡΩ ΚΙΤΣΟΥ 

 

 

 



 


