
Αλαθνίλσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ 

βάζεη ηεο ΚΥΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ.71342/06.11.2020 (ΦΔΚ  Β 4899/2020) 

Α. Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε Κ.Τ.Α., ε νπνία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

(ην άββαην, 7 Ννεκβξίνπ 2020 θαη ψξα 06:00, θαηά ην άξζξν 14 παξ.1 

απηήο) αληηθαζηζηά ηελ πξντζρχνπζα Γ1α/Γ.Π.νηθ. 69919/02.11.2020 (ΦΔΚ 

Β΄4831) Κ.Τ.Α., θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίοσ 

2020 έως και τη Δεστέρα 30 Νοεμβρίοσ 2020: 

              α.α. Αλαζηέιιεηαη πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ππφ ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ελ ιφγσ Κ.Τ.Α. θαη ππφ Α/Α 4. 

             β.β. Αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά νη εξγαζίεο ησλ δηθαζηηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ ηνπ [ΠΙΝΑΚΑ Α/Α 4 αξηζ. 2 α) αα) ηεο Κ.Τ.Α.]. 

             γ.γ. Καη’ εμαίξεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζσξηλήο 

αλαζηνιήο [ΠΙΝΑΚΑ Α/Α 4 αξηζ. 3 ηεο Κ.Τ.Α.]: 

             α) Γηα ηηο αθπξσηηθέο δηαθνξέο: εθδηθάδνληαη νη ψξηκεο πξνο 

ζπδήηεζε ππνζέζεηο, θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ π.δ. 18/1989 

(Α’ 8), γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί απφ φινπο ηνπο δηαδίθνπο θνηλή ή 

μερσξηζηή δήισζε πεξί παξάζηαζεο ρσξίο εκθάληζε ζην αθξναηήξην, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ π.δ. 18/1989 θαη ζηελ 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ  71 ηνπ λ.4722/2020, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο. Οη ινηπέο ππνζέζεηο 

αλαβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ην δηθαζηήξην ζε επφκελε δηθάζηκν, νη δε 

δηάδηθνη, εθφζνλ έρνπλ θιεηεπζεί λφκηκα, δελ θιεηεχνληαη εθ λένπ. 

             β) Γηα ηηο δηαθνξέο νπζίαο: εθδηθάδνληαη νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο 

έρεη ππνβιεζεί απφ φινπο ηνπο δηαδίθνπο θνηλή ή μερσξηζηή δήισζε πεξί 

παξάζηαζεο ρσξίο εκθάληζε ζην αθξναηήξην θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (λ. 2717/1999, Α’ 

97) θαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ  71 ηνπ λ.4722/2020, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη 

νη ινηπέο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο. Οη ινηπέο ππνζέζεηο 

αλαβάιινληαη ππνρξεσηηθά απφ ην δηθαζηήξην ζε επφκελε δηθάζηκν, νη δε 

δηάδηθνη, εθφζνλ έρνπλ θιεηεπζεί λφκηκα, δελ θιεηεχνληαη εθ λένπ. 

            γ) Δμεηάδνληαη αηηήκαηα έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, δ) 

εθδηθάδνληαη επείγνπζεο αηηήζεηο παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο 

πξνζηαζίαο, ε) ππνβάιινληαη θαη εθδηθάδνληαη αληηξξήζεηο θαηά ηεο 

απφθαζεο θξάηεζεο αιινδαπνχ θαη αηηήζεηο αλάθιεζεο θαηά ησλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη επί ησλ αληηξξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3-6 

ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 3386/2005 (Α’ 212), ζη) ππνβάιινληαη θαη 

εθδηθάδνληαη αληηξξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηεο 

απφ 25.2.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 42), ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76), 



             δ) δηελεξγνχληαη δηαζθέςεηο εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε 

ππεξεζηαθψλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, θαζψο θαη επείγνπζεο δηαζθέςεηο κε 

θπζηθή παξνπζία θαη 

             ε) δεκνζηεχνληαη απνθάζεηο (Παξάξηεκα Ι Α. παξ.2 ηεο Κ.Τ.Α.). 

             Β. Δλόςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ,  ζαο παξαζέηνπκε ηηο 

δηθαζίκνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ην ελιόγσ 

δηάζηεκα: 

             11 Ννεκβξίνπ 2020 – 3ν Σκήκα πλεδξηάζεσλ  (ηει. Γξακκαηείαο 

2610 346596) 

            12 Ννεκβξίνπ 2020 – 4ν Σκήκα πλεδξηάζεσλ  (ηει. Γξακκαηείαο 

2610 337973) 

             2. Καηά ηηο πξναλαθεξφκελεο δηθαζίκνπο, ζα ζπδεηνχληαη νη 

ππνζέζεηο (Αθπξσηηθέο θαη Οπζίαο) γηα ηηο νπνίεο ζα έρεη ππνβιεζεί από 

όινπο ηνπο δηαδίθνπο θνηλή ή μερσξηζηή δήισζε παξάζηαζεο ρσξίο 

εκθάληζε ζην αθξναηήξην.  Η ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην γίλεηαη ρσξίο 

ηελ παξνπζία δηθεγόξσλ ή ηδησηώλ δηαδίθσλ. Οη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο 

ειιείπεη ε δήισζε ελφο ηνπιάρηζηνλ δηαδίθνπ, ζα αλαβάιινληαη νίθνζελ, ζε 

δηθάζηκν εληφο ηνπ ηξέρνληνο δηθαζηηθνχ έηνπο, ρσξίο λέα θιήηεπζε ησλ 

δηαδίθσλ, εθφζνλ είραλ θιεηεπζεί λφκηκα. 

             3. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ αλαβνιή θαη ηε λέα 

δηθάζηκν είηε ηειεθσληθψο είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε 

ρξήζε ηνπ θσδηθνχ web. Αηηήκαηα αλαβνιήο, κε φπνην ηξφπν θαη αλ 

ππνβάιινληαη, δελ γίλνληαη δεθηά. 

             4. Πξνο απνθπγή ζπλσζηηζκνχ, παξαθαινχληαη νη  θ.θ. πιεξεμνχζηνη 

δηθεγφξνη θαη νη δηάδηθνη πνπ πξνηίζεληαη λα θαηαζέζνπλ δειψζεηο 

παξάζηαζεο ή λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθνγξαθηψλ – φπνπ απαηηείηαη – θαζψο 

θαη γηα ηελ θαηάζεζε ζρεηηθψλ θαη ππνκλεκάησλ, λα επηθνηλσλνύλ 

ηειεθσληθά, θαηά ηηο ώξεο 08.00΄ - 13.30΄ κε ηνπο Γξακκαηείο ησλ 

εδξώλ. Αθφκα, ζπζηήλεηαη λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο εληφο 

ησλ ρψξσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ζπλεπψο, ηαπηφρξνλα κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

δήισζεο παξάζηαζεο, λα θαηαηίζεληαη ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα, ηπρφλ ππφκλεκα, ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία, ην 

γξακκάηην πξνθαηαβνιήο εηζθνξψλ θαη ελζήκσλ, ηπρφλ απαηηνχκελν 

παξάβνιν θαη ηέινο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ. 

             Γ. Πξνβιέπεηαη πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ λνκίκσλ θαη 

δηθαζηηθώλ πξνζεζκηώλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ θαη 

άιισλ ελεξγεηψλ ελψπηνλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαζψο 

επίζεο ηεο παξαγξαθήο ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ θαη ησλ, θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, δηαδηθαζηψλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη δηελέξγεηαο 

πιεηζηεξηαζκώλ  [ΠΙΝΑΚΑ Α/Α 4 αξηζ. 2 α) αβ), αγ) ηεο Κ.Τ.Α.].  



             Πέξαλ ηνχησλ, παξαθαιείζζε λα πξνθξίλεηε ηελ ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ δηθνγξάθσλ ή ηελ θαηάζεζε απηψλ θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην Σκήκα θαηαζέζεσο ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη 

κέζσλ (ηει. 2610 343662). Δλφςεη ηνχηνπ, παξαθαινχληαη νη θ.θ. ζπλήγνξνη 

θαη ηδηψηεο δηάδηθνη, ιφγσ ηεο ζπλέρηζεο ηεο αλαζηνιήο ησλ πξνζεζκηψλ, λα 

απνθεχγνπλ θάζε άιιε δηαδηθαζηηθή πξάμε ή εξγαζία εληφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ,  πιελ φζσλ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο 

παξάζηαζεο. 

             Γ. Δπηπξφζζεηα, ελεκεξψλεζηε φηη: 

 α) εθαξκφδεηαη ζην Γηθαζηήξην ην απφ 8/10/2020 “Σρέδην Γξάζεο»  γηα 

πξνζηαζία απφ ηνλ ηφ  covid-19 θαη ε ππ΄ αξ. ΠΡΑ50/3-11-

2020 ζρεηηθή απόθαζή καο πνπ επξίζθνληαη  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ (αλαθνηλψζεηο) θαη 

β) ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαζηεξίνπ (επηθνηλσλία) πθίζηαηαη θαηάινγνο κε ηα 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ησλ Γξακκαηέσλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

Πάηξα 9/11/2020 

ε Γηεπζχλνπζα ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ 

  

  

Βαξβάξα πειηνπνχινπ 

Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Γ.Γ. 
 


