
ΠΡΑΞΗ  

42 /2020  

 

Ο Πρόεδρος Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, ο Εισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, 

η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Κοζάνης, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης και η 

Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης - Εορδαίας  

 

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1-5-2020 Π.Ν.Π.  

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας …..» (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.  4690/2020 (Α΄104). 

2. Την υπ΄  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5516 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – 

Υγείας – Δικαιοσύνης - Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 3879/11-9-2020) και ειδικότερα το 

άρθρο δεύτερο αυτής. 

3. Την υπό στοιχεία Δ1 α / Γ.Π.οικ. 64450/ΦΕΚ.Β’/11-10-2020 ΚΥΑ όπως 

τροποποιήθηκε 

4. Την από 15/10/2020 δήλωση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και 

Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκου Χαρδαλιά 

5. Το αριθμ. πρωτ. ΥΓ56/2-10-2020 Υγειονομικό πρωτόκολλο για τον COVID-19 για 

όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 α , β, 2, 7α υποπερίπτωση δδ, γ και 16 παρ. 1 

του Ν. 1756/1988   

7. Την υπ΄ αριθμ. 37/2020 Πράξη μας 

8. Την ανάγκη της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ασφαλούς λειτουργίας των 

δικαστηρίων της Π.Ε. Κοζάνης  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την αναστολή λειτουργίας των εργασιών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, της 

εισαγγελίας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, του Πρωτοδικείου Κοζάνης, της 

εισαγγελίας πρωτοδικών Κοζάνης , του Ειρηνοδικείου Κοζάνης και Εορδαίας και του 

Πταισματοδικείου Κοζάνης κατά την ημέρα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκ νέου απολύμανση σε όλους τους χώρους του 



Δικαστικού Μεγάρου, ενόψει ιδιαίτερα της εν γένει αναστολής των δικαστηρίιων που 

ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων 

2. Εξαιρούνται από την αναστολή : 

i. Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων , εφόσον αφορά κατηγορούμενο 

που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας 

ii. η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο 

όριο προσωρινής κράτησης  

iii. οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από 16/10/2020 

μέχρι και τις 31/1/2021. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. Και  

iv. η χορήγηση προσωρινών διαταγών που έχουν ήδη προσδιοριστεί προς 

συζήτηση στις 16/10/2020  

   Γίνεται γνωστό ότι αναμένεται η έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης για 

τον τρόπο  λειτουργίας των δικαστηρίων έως της 29-10-2020. 

 

   Η παρούσα πράξη να διανεμηθεί στους δικηγορικούς συλλόγους της 

περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και να τοιχοκολληθεί στους πίνακες 

ανακοινώσεων των δικαστηρίων. 

                                                                                             

                                                           Κοζάνη 16-10-2020  

                                                                          Ο Πρόεδρος Εφετών Δυτικής Μακεδονίας 

  

                                                                            Ο Εισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας 

  

                                                                         Η Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Κοζάνης 

  

                                                                 Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης  

  

                                                                         Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κοζάνης 

 

 

 


