
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΠΡΑΞΗ 35/2021 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Αφού λάβαμε υπόψη: 1) την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 42, τ.Α), 2) την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55, τ.Α), 3) την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68, τ.Α), 4) τη με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 Απόφαση 

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 τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 1308/3-4-

2021), σύμφωνα με την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου 

κινδύνου και η παρούσα, τίθεται σε ισχύ την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 

6:00, 5) τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Κοζάνης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 6 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00:  

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 τις διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87).  



ββ) Οι δίκες ενδίκων μέσων ενώπιον των Εφετείων, που αφορούν 

εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και 

διατροφές από τον νόμο, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό 

αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες του προηγούμενου εδαφίου γίνονται 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 (1) εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.  

βγ) Οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες 

δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

βδ) Οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται 

μάρτυρες στο ακροατήριο.  

βε) Οι δίκες διατροφών από τον νόμο, στις οποίες δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

βστ) Οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγόμενων κατά το 

άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της 

εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από τον νόμο, στις οποίες δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

βζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές 

διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας 

και διατροφές από τον νόμο, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες 

στο ακροατήριο.  

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

βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία 

της εκουσίας 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 εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως 

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

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

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

στο ακροατήριο. Η διατήρηση ή μη της ισχύος των προσωρινών διαταγών 

υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη 



συζήτηση αυτών επαφίεται στην κρίση του δικάζοντος τις εν λόγω υποθέσεις 

δικαστή.  

Στην υποπερ. βη) πρώτο εδάφιο λαμβάνει χώρα την προτεραία της 

δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία 

κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις 

ανωτέρω δηλώσεις, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης 

της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, στις οποίες πρέπει να διαλαμβάνεται η 

δικάσιμος, ο αριθμός κατάθεσης δικογράφου, η διαδικασία και τα ονόματα των 

διαδίκων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protkozfoul@gmail.com. Εφόσον όλοι 

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

συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία 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. Συναινετικά αιτήματα αναβολής 

για τις υποπερ. ββ) έως και βη), υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 83 του ν. 4790/2021, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 

προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας στην ως άνω ηλεκτρονική 

διεύθυνση [στο περιεχόμενο των οποίων πρέπει να διαλαμβάνεται η 

δικάσιμος, ο αριθμός κατάθεσης του δικογράφου, η διαδικασία και τα ονόματα 

των διαδίκων].  

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

βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία 

της εκουσίας 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. Η διατήρηση ή μη της 

ισχύος των προσωρινών διαταγών, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως 

τη συζήτηση των ως άνω υποθέσεων επαφίεται στην κρίση του δικάζοντος τις 

εν λόγω υποθέσεις δικαστή.  
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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. 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 τις διατάξεις του άρθρου 14Α του ν. 

3429/2005 πριν τη δημοσίευση της παρούσας, 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.  

Τα τμήματα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου θα συνεχίσουν να 

λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την 

εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές 

ανάγκες.  

Ως προς τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση 

αντιγράφων, αυτές θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟΝ κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας του αιτούντος/αιτούσας με την γραμματεία του αρμοδίου 

τμήματος πιστοποιητικών -διαθηκών -εταιρικών, στους αριθμούς κλήσης 

24610 40005 για τον ορισμό της ημέρας και ώρας προσέλευσης του 

αιτούντος/αιτούσας στο ως άνω Τμήμα. 

Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του 

δικαστηρίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, επισημαίνεται 

ότι οποιοσδήποτε εισέρχεται στο δικαστικό κατάστημα είναι υποχρεωμένος να 

φέρει προστατευτική μάσκα και να τηρεί το όριο αποστάσεως 1,5 μέτρου 

τουλάχιστον.  



Η εξυπηρέτηση δικηγόρων και πολιτών, δεδομένης της επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης ολόκληρης της Π.Ε. Κοζάνης και προκειμένου να διασφαλιστεί, 

το δυνατόν, η δημόσια υγεία στους χώρους του Πρωτοδικείου, θα γίνεται 

ΜΟΝΟΝ κατόπιν προηγηθείσας τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια 

Γραμματεία. 

 

 

                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

                                                            ΑΡΓΥΡΩ ΚΙΤΣΟΥ 

                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 

 

 


