










ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ 

             Π Α Σ Ρ Ω Ν 

  
Αξηζκόο Πξάμεο:  ΠΡΑ 11/2021 

  
Η Γηεπζχλνπζα ην Γηνηθεηηθφ  Πξσηνδηθείν Παηξψλ 

  
΄Δρνληαο ππφςε: 

1)     ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 φπσο ηζρχεη,  ηνπ «Κψδηθα Οξγαληζκνχ 
Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 
1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 
2)     ην άξζξν ηεζζαξαθνζηφ ηέηαξην ηεο απφ 1.5.2020  Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
«Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθφηεηα» (ΦΔΚ Α’ 90/2020), 
φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4690/2020 (ΦΔΚ Α’ 104/2020). 
3)     ηελ  ππ΄ αξ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 6877/29-1-2021 (ΦΔΚ Β’ 341/29-1-2021) Κνηλή Τπνπξγηθή 
Απφθαζε 
4)     ην ππ’ αξ. πξση. ΓΠ5406/8-10-2020 ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο 
ηνπ θνξσλντνχ ζην Γηθαζηήξην. 
5)     ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελφςεη ηεο ζπλέρηζεο ησλ 
επηπηψζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID -19 
6)     ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ππ΄ αξ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 6877/29-1-2021 (ΦΔΚ Β’ 
341/29-1-2021) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, ε πεξηνρή ηνπ δήκνπ Παηξέσλ εληάρζεθε ζην 
επίπεδν απμεκέλνπ θηλδχλνπ 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  
  

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, 30.1.2021 θαη έσο 8.2.2021 θαη ώξα 6πκ 
1.  Οη δηαζθέςεηο, θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο, πνπ αθνξά ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ κπνξνχλ λα γίλνληαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, εμ απνζηάζεσο κε ηε 
ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ. 
2.  Να ηεξνχληαη ζην Γηθαζηήξην επαθξηβψο ηα πγεηνλνκηθά κέηξα, πξνο πεξηζηνιή ηεο 
εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο 
εμεηδηθεχνληαη θαησηέξσ, ήηνη: 
α) Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο απφ ηνπο δηθαζηέο, γξακκαηείο, 
δηθεγφξνπο, δηαδίθνπο θαη γεληθά φινπο ηνπο εηζεξρνκέλνπο εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ.   
β) ε θάζε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ε ρξήζε απνιπκαληηθνχ ρεηξψλ, ζε θάζε εηζεξρφκελν ζην 
Γηθαζηήξην, επζχο κεηά ηελ είζνδν. Σν απνιπκαληηθφ είλαη δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
γ) Κάζε εηζεξρφκελνο ζην Γηθαζηήξην νθείιεη λα ηεξεί απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1.5 
κέηξνπ  απφ νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ πξφζσπν. Η απφζηαζε απηή, ζα ηεξείηαη 
νπσζδήπνηε θαη  θαηά ηελ είζνδν θαη παξακνλή ζηελ αίζνπζα ηνπ αθξναηεξίνπ. 
δ) Κάζε εηζεξρφκελνο ζην Γηθαζηήξην νθείιεη λα αλαγξάθεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη 
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ζε εηδηθφ έληππν πνπ επξίζθεηαη ζε φια ηα Σκήκαηα ηεο Γξακκαηείαο, 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ή άκεζε ηρλειάηεζε ηπρφλ θξνχζκαηνο θαη ησλ επαθψλ απηνχ. 
Οη ελ ιφγσ εγγξαθέο ζα θαηαζηξέθνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηεο 
θαηαρσξήζεψο ηνπο. 
ε) Καηά ηελ επ΄ αθξναηεξίνπ δηαδηθαζία, θαζνξίδεηαη αλψηαην φξην εηζεξρνκέλσλ πξνζψπσλ 
(δηθεγφξσλ, δηαδίθσλ) ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηα δεθαπέληε (15) άηνκα.  
Ο εθάζηνηε πξνεδξεχσλ θαζίζηαηαη αξκφδηνο γηα ηελ πξνζήθνπζα δηάηαμε ζε επαξθή 
αξαίσζε ησλ δηθαζηψλ ζηελ έδξα αιιά θαη γηα ηελ ππφδεημε, ζε φινπο ηνπ παξηζηακέλνπο 
ζην αθξναηήξην, ηεο πξνζήθνπζαο δηάηαμεο θαη αξαίσζεο. Η ηπρφλ πξνθνξηθή αλάπηπμε 
απφ ηνλ εγεηξφκελν πιεξεμνχζην ζα γίλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ. Καηά ηελ πξνθνξηθή αλάπηπμε, 
λα ηεξείηαη απφζηαζε 2 κέηξσλ απφ ην πιεζηέζηεξν άηνκν.   
ζη) Κάζε δηθνλνκηθψο πξνβιεπφκελε αθξφαζε ζα γίλεηαη ζηελ αίζνπζα δηαζθέςεσο 
δηθαζηψλ ηνπ 3

νπ
 νξφθνπ θαη επηθνπξηθά εθφζνλ είλαη δπλαηφ ζηελ αίζνπζα ηνπ αθξναηεξίνπ 

ηνπ 1
νπ

 νξφθνπ. 



δ) Απαγνξεχεηαη ε ηαπηφρξνλε είζνδνο πιένλ ηνπ ελφο δηθεγφξνπ ή δηαδίθνπ ζε θάζε ρψξν 
ηεο Γξακκαηείαο. Παξαθαινχληαη νη εθηφο Γξακκαηείαο ηπρφλ αλακέλνληεο λα ηεξνχλ ηε ζεηξά 
πξνηεξαηφηεηαο, αιιά θαη ηελ ελδεηθλπφκελε απφζηαζε. 
ε) Η ρξήζε ηνπ αλειθπζηήξα (αζαλζέξ), θαηά ην δπλαηφλ, λα απνθεχγεηαη. Δθφζνλ 
ρξεζηκνπνηείηαη λα εηζέξρεηαη έλα άηνκν θάζε θνξά. 
Η παξνχζα απφθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ. 

Πάηξα  30/1/2021 

Η Γηεπζχλνπζα ην Γηθαζηήξην 

  

Βαξβάξα πειηνπνχινπ 

Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Γ.Γ. 

  

 
 

 
 

Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο Αξηζκ. 
Γ1α/ΓΠ.νηθ.6877/29.01.2021 (ΦΔΚ Β΄ 341) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 
γηα ηα “Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ 
θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν 
ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ην άββαην, 30 Ιαλνπαξίνπ 2021 
θαη ώξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 8 Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 6:00”. 

  

Α. Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε Κ.Τ.Α., θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ  ην 

άββαην, 30 Ιαλνπαξίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 8 

Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 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 (ζηήιε επίπεδν απμεκέλνπ θηλδχλνπ). πλεπψο: 

             Αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά νη εξγαζίεο ησλ δηθαζηηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

              Καη’ εμαίξεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζσξηλήο αλαζηνιήο: 

            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  157 ηνπ λ.4764/2020 (ΦΔΚ Α 256), 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: 

- Δθδηθάδνληαη νη πξνζθπγέο θαηά ησλ πξάμεσλ επηβνιήο κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο νθεηιψλ ζην Γεκφζην ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4174/2013 (Α΄ 170). 

-  Δθδηθάδνληαη 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  157 

ηνπ λ. 4764/2020 (ΦΔΚ Α 256), 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. 

-  Δμεηάδνληαη αηηήκαηα έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, 

-  Δθδηθάδνληαη νη αηηήζεηο παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. 

  

 - Τπνβάιινληαη 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). 

- Τπνβάιινληαη θαη εθδηθάδνληαη έλδηθα βνεζήκαηα 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). 

- Γηελεξγνχληαη δηαζθέςεηο εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ππεξεζηαθψλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ, θαζψο θαη επείγνπζεο δηαζθέςεηο κε θπζηθή παξνπζία 

θαη 
- δεκνζηεχνληαη απνθάζεηο. 
        Δπηπιένλ, ππελζπκίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
157 ηνπ λ.4764/2020 (ΦΔΚ Α΄ 256/23.12.2020) γηα ηηο “Δηδηθέο δηθνλνκηθέο 
ξπζκίζεηο γηα. ηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ”:.. “1.Για ηο τρονικό διάζηημα 

από ηην 1η Ιανοσαρίοσ 2021 έως και ηις 31 Μαρηίοσ 2021 καηά ηην εκδίκαζη ηων 

σποθέζεων: α)... β) ζηα ηακηικά διοικηηικά δικαζηήρια νη δηάδηθνη έρνπλ, θαηά παξέθθιηζε 

ηωλ θείκελωλ δηθνλνκηθώλ δηαηάμεωλ: βα) ζηηο αθπξωηηθέο δηαθνξέο πξνζεζκία επηά (7) 

εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο, γηα ηελ πξνζθόκηζε εγγξάθωλ λνκηκνπνίεζεο, 

ηελ ππνβνιή γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο θαη ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο, ββ) ζηηο δηαθνξέο 

νπζίαο, γηα ηηο νπνίεο ωο πξνο ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο ηζρύεη ην άξζξν 138 ηνπ Κώδηθα 

Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο (λ. 2717/1999, Α ́ 97), πξνζεζκία επηά (7) εκεξώλ, από ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο, γηα ηελ πξνζθόκηζε εγγξάθωλ λνκηκνπνίεζεο θαη ηελ ππνβνιή 

γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο γ)... 2. Οη δειώζεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α ́ 

8), ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ λ. 2717/1999 ... κπνξνύλ λα ζπληάζζνληαη, γηα ην ίδην ωο 

άλω ρξνληθό δηάζηεκα, θαη ειεθηξνληθά, κέζω ηεο Εληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο Δεκόζηαο 

Δηνίθεζεο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην εηθνζηό έβδνκν άξζξν ηεο από 20.3.2020 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α ́ 68), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α ́ 

83). Οη ωο άλω ππεύζπλεο δειώζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ αξκόδηνπ δηθαζηηθνύ ζρεκαηηζκνύ, ην αξγόηεξν έωο ηηο 

14:00 ηεο παξακνλήο ηεο δηθαζίκνπ, αληηθαζηζηνύλ ηελ θαηάζεζε έληππεο δήιωζεο ζηε 

Γξακκαηεία θαη έρνπλ ηελ ίδηα λνκηθή ηζρύ κε απηήλ. Σηηο ελ ιόγω δειώζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηωλ πιεξεμνύζηωλ ή ηωλ ίδηωλ ηωλ δηαδίθωλ, ζηελ 

νπνία απνζηέιιεηαη από ηε Γξακκαηεία ε έθζεζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ π.δ. 18/1989 ή ηνπ 

άξζξνπ 128Α ηνπ λ. 2717/1999, θαηά πεξίπηωζε. Η απνζηνιή ηεο έθζεζεο θαηά ηνλ αλωηέξω 

ηξόπν επέρεη ζέζε έγθαηξεο γλωζηνπνίεζεο. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο, ε νηθεία 

Γξακκαηεία εθηππώλεη, πξωηνθνιιεί θαη ζέηεη ζηε δηθνγξαθία ηηο δειώζεηο απηέο”. 

  

            Β. Δλόςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ζαο παξαζέηνπκε ηηο 

δηθαζίκνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, θαηά ην ελιόγσ 

δηάζηεκα: 

                 2 Φεβξνπαξίνπ 2021 - 1ν Σκήκα πλεδξηάζεσλ  (ηει. 

Γξακκαηείαο 2610 329351 email: dppatron1o@adjustice.gr) 



                4 Φεβξνπαξίνπ 2021  – 2ν Σκήκα πλεδξηάζεσλ  (ηει. 

Γξακκαηείαο 2610 322836  email: dppatron2o@adjustice.gr) 

  

             Καηά ηηο πξναλαθεξφκελεο δηθαζίκνπο, ζα ζπδεηνχληαη νη ππνζέζεηο 

(Αθπξσηηθέο θαη Οπζίαο) γηα ηηο νπνίεο ζα έρεη ππνβιεζεί απφ φινπο ηνπο 

δηαδίθνπο θνηλή ή μερσξηζηή δήισζε παξάζηαζεο, ρσξίο εκθάληζε ζην 

αθξναηήξην.  Η ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην γίλεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία 

δηθεγφξσλ ή ηδησηψλ δηαδίθσλ. Οη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ειιείπεη ε δήισζε 

ελφο ηνπιάρηζηνλ δηαδίθνπ, ζα αλαβάιινληαη νίθνζελ, ζε επφκελε δηθάζηκν, 

ρσξίο λέα θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, εθφζνλ είραλ θιεηεπζεί λφκηκα. 

            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. 

             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 επηθνηλσλνχλ 

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

εδξψλ. 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 πιεηζηεξηαζκψλ 

[ΠΙΝΑΚΑ Α/Α 4 αξηζ. 1α) αβ), αγ) ηεο Κ.Τ.Α.].  

            Πέξαλ ηνχησλ, παξαθαιείζζε λα πξνθξίλεηε ηελ ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ δηθνγξάθσλ.   

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 “ρέδην Γξάζεο»  γηα 

πξνζηαζία απφ ηνλ ηφ  covid-19 θαη ε ζρεηηθή  ππ΄ αξ. ΠΡΑ11/30.1.2021 

 απφθαζή καο,  πνπ επξίζθνληαη  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

(αλαθνηλψζεηο)  θαη 

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

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη νη επηκέξνπο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

  



Πάηξα 30/1/2021   

ε Γηεπζχλνπζα ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ 

  

  

Βαξβάξα πειηνπνχινπ 

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ 

 
 
-- 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
             Π Α Τ Ρ Ω Ν 
  

Αριθμός Πράξης:  ΠΡΑ  9/2021 
  

Η Διευθύνουσα το Διοικητικό  Πρωτοδικείο Πατρών 
  

΄Εχοντας υπόψη: 
1)     τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 και 7 όπως ισχύει,  του «Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α 35/1988). 
2)     το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020  Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α’ 90/2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/2020). 
3)     την  υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15-1-2021 (ΦΕΚ Β’ 89/16.1.2021) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 
4)     το υπ΄αρ. πρωτ. ΓΠ5406/8-10-2020 Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της 
μετάδοσης του κορωνοϊού στο Δικαστήριο. 
5)     την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της συνέχισης 
των επιπτώσεων εκ της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
  

για το χρονικό διάστημα, από σήμερα (18.1.2021) και έως 25.1.2021 και ώρα 
6πμ 
1.  Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά 
στη λειτουργία του Δικαστηρίου μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ 
αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 
2.  Να τηρούνται στο Δικαστήριο επακριβώς τα υγειονομικά μέτρα, προς περιστολή 
της εξάπλωσης της πανδημίας, που αναφέρονται στην ως άνω κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εξειδικεύονται κατωτέρω, ήτοι: 
α) Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, 
γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και γενικά όλους τους εισερχομένους εντός των 
χώρων του Δικαστηρίου.   
β) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού χειρών, σε κάθε 
εισερχόμενο στο Δικαστήριο, ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό είναι 
διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου. 
γ) Κάθε εισερχόμενος στο Δικαστήριο οφείλει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 1.5 
μέτρου  από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Η απόσταση αυτή, θα τηρείται 
οπωσδήποτε και  κατά την είσοδο και παραμονή στην αίθουσα του ακροατηρίου. 
δ) Κάθε εισερχόμενος στο Δικαστήριο οφείλει να αναγράφει το ονοματεπώνυμό 
του και τηλέφωνο επικοινωνίας σε ειδικό έντυπο που ευρίσκεται σε όλα τα Τμήματα 
της Γραμματείας, προκειμένου να είναι δυνατή ή άμεση ιχνηλάτηση τυχόν 
κρούσματος και των επαφών αυτού. Οι εν λόγω εγγραφές θα καταστρέφονται μετά 
την πάροδο τριάντα (30) ημερών από της καταχωρήσεώς τους. 
ε) Κατά την επ΄ ακροατηρίου διαδικασία, καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων 
προσώπων (δικηγόρων, διαδίκων) στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα 
δεκαπέντε (15) άτομα.  Ο εκάστοτε προεδρεύων καθίσταται αρμόδιος για την 
προσήκουσα διάταξη σε επαρκή αραίωση των δικαστών στην έδρα αλλά και για 
την υπόδειξη, σε όλους του παρισταμένους στο ακροατήριο, της προσήκουσας 



διάταξης και αραίωσης. Η τυχόν προφορική ανάπτυξη από τον εγειρόμενο 
πληρεξούσιο θα γίνεται από τη θέση του. Κατά την προφορική ανάπτυξη, να 
τηρείται απόσταση 2 μέτρων από το πλησιέστερο άτομο.   
στ) Κάθε δικονομικώς προβλεπόμενη ακρόαση θα γίνεται στην αίθουσα 
διασκέψεως δικαστών του 3ου ορόφου και επικουρικά εφόσον είναι δυνατό στην 
αίθουσα του ακροατηρίου του 1ου ορόφου. 
ζ) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός δικηγόρου ή διαδίκου σε 
κάθε χώρο της Γραμματείας. Παρακαλούνται οι εκτός Γραμματείας τυχόν 
αναμένοντες να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, αλλά και την ενδεικνυόμενη 
απόσταση. 
η) Η χρήση του ανελκυστήρα (ασανσέρ), κατά το δυνατόν, να αποφεύγεται. 
Εφόσον χρησιμοποιείται να εισέρχεται ένα άτομο κάθε φορά. 
Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου  και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

Πάτρα  18/1/2021 

Η Διευθύνουσα το Δικαστήριο 

  

Βαρβάρα Σπηλιοπούλου 

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών, μετά την έκδοση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
3060/15.1.2021  (ΦΕΚ Β’ 89/16.1.2021) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 

  

Α. Με βάση την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., κατά το χρονικό διάστημα από τη 

Δευτέρα 18.1.2021  έως και τη Δευτέρα 25.1.2021: 

              α.α. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Δικαστηρίου υπό τους 

ειδικότερους όρους και με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και υπό Α/Α 4. 

             β.β. Αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες των δικαστικών 

σχηματισμών του. 

            γ.γ. Κατ’ εξαίρεση της προαναφερόμενης προσωρινής αναστολής: 

            α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς 

συζήτηση υποθέσεις, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 

(Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή 

ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, 

κατά τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στην παρ.2 

του άρθρου  71 του ν.4722/2020, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες 

προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται 



υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον 

έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου. 

            β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες 

έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί 

παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και 

στην παρ.2 του άρθρου  71 του ν.4722/2020, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 

νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις 

αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε 

διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου. 

            γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, δ) 

εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, ε) 

υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης 

αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που 

εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του 

ν. 3386/2005 (Α’ 212), στ) υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76), 

            ζ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών 

τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία 

και 

            η) δημοσιεύονται αποφάσεις. 

            Β. Ενόψει των προαναφερομένων,  σας παραθέτουμε τις 

δικασίμους του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά το ενλόγω 

διάστημα: 

            19 Ιανουαρίου 2021  – 4ο Τμήμα Συνεδριάσεων  (τηλ. Γραμματείας 

2610 337973 email:dppatron4o@adjustice.gr) 

                      21 Ιανουαρίου 2021  – 3ο Τμήμα Συνεδριάσεων  (τηλ. 

Γραμματείας 2610 346596  email: dppatron3o@adjustice.gr ) 

  

            2. Κατά τις προαναφερόμενες δικασίμους, θα συζητούνται οι 

υποθέσεις (Ακυρωτικές και Ουσίας) για τις οποίες θα έχει υποβληθεί από 

όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση παράστασης, χωρίς 

εμφάνιση στο ακροατήριο.  Η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται 

χωρίς την παρουσία δικηγόρων ή ιδιωτών διαδίκων. Οι υποθέσεις στις 

οποίες ελλείπει η δήλωση ενός τουλάχιστον διαδίκου, θα 

αναβάλλονται οίκοθεν, σε επόμενη δικάσιμο εντός του τρέχοντος δικαστικού 

έτους, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα. 

            3. Οι διάδικοι μπορούν να ενημερώνονται για την αναβολή και τη νέα 

δικάσιμο είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δικαστηρίου με χρήση 

του κωδικού web. Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, 

δεν γίνονται δεκτά. 

            4. Προς αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούνται οι  κ.κ. πληρεξούσιοι 

δικηγόροι και οι διάδικοι που προτίθενται να καταθέσουν δηλώσεις 

παράστασης ή να λάβουν γνώση των δικογραφιών – όπου απαιτείται – καθώς 



και για την κατάθεση σχετικών και υπομνημάτων, να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά, κατά τις ώρες 08.00΄ - 13.30΄ με τους Γραμματείς των 

εδρών. Ακόμα,συστήνεται να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός 

των χώρων του Δικαστηρίου και συνεπώς, ταυτόχρονα με την κατάθεση της 

δήλωσης παράστασης, να κατατίθενται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 

έγγραφα, τυχόν υπόμνημα, σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία, το 

γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, τυχόν απαιτούμενο 

παράβολο και τέλος δικαστικού ενσήμου. 

            Γ. Προβλέπεται προσωρινή αναστολή των νομίμων και δικαστικών 

προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων και των, κατά τις κείμενες διατάξεις, 

διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών 

[ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 2 α) αβ), αγ) της Κ.Υ.Α.].  

            Πέραν τούτων, παρακαλείσθε να προκρίνετε την ηλεκτρονική 

διαδικασία κατάθεσης των δικογράφων.   

Περαιτέρω, παρακαλούνται οι κ.κ. συνήγοροι και ιδιώτες διάδικοι, λόγω της 

συνέχισης της αναστολής των προθεσμιών, να αποφεύγουν κάθε άλλη 

διαδικαστική πράξη ή εργασία εντός του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, 

πλην όσων απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης παράστασης. 

            Δ. Επιπρόσθετα,ενημερώνεστε ότι: 

 α) εφαρμόζεται στο Δικαστήριο το από 8/10/2020 “Σχέδιο Δράσης»  για 

προστασία από τον ιό  covid-19 και η σχετική  υπ΄ αρ. 

ΠΡΑ9/18.1.2021  απόφασή μας, που ευρίσκονται  στην ιστοσελίδα του 

Δικαστηρίου (ανακοινώσεις)και 

β) Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (επικοινωνία) υφίσταται κατάλογος με τα 

τηλέφωνα επικοινωνίας και οι επιμέρους ηλεκτρονικές διευθύνσεις της 

Γραμματείας του Δικαστηρίου. 

  

Πάτρα 18/1/2021   

η Διευθύνουσα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 

  

  

Βαρβάρα Σπηλιοπούλου 

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. 

-- 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
Γεράσιμος - Γεώργιος Τσερεγκούνης 
       Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
                 της Γραμματείας  
 
            τηλ 2610 330669 
        dppatrongram@adjustice.gr 
 



Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών, μετά την έκδοση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/8-1-2021 (ΦΕΚ 
Β’ 30/8-1-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
 
Α. Με βάση την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., κατά το χρονικό διάστημα από
τη Δευτέρα 11.1.2021  έως και τη Δευτέρα 18.1.2021:
              α.α. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Δικαστηρίου υπό τους
ειδικότερους όρους και με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και υπό Α/Α 4.
             β.β. Αναστέλλονται  προσωρινά  οι  εργασίες  των  δικαστικών
σχηματισμών του.
            γ.γ. Κατ’  εξαίρεση  της  προαναφερόμενης  προσωρινής
αναστολής.
            α) Για  τις  ακυρωτικές  διαφορές:  εκδικάζονται  οι  ώριμες  προς
συζήτηση υποθέσεις, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989
(Α’  8),  για  τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  από  όλους  τους  διαδίκους κοινή  ή
ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο,
κατά  τα οριζόμενα στην παρ.6  του  άρθρου 33 του  π.δ.  18/1989 και  στην
παρ.2 του άρθρου  71 του ν.4722/2020,  εφόσον συντρέχουν και  οι  λοιπές
νόμιμες  προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή  τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις
αναβάλλονται  υποχρεωτικά από το  δικαστήριο  σε επόμενη δικάσιμο,  οι  δε
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
            β) Για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες
έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί
παράστασης  χωρίς  εμφάνιση  στο  ακροατήριο κατά  τα  οριζόμενα  στην
παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’
97) και στην παρ.2 του άρθρου  71 του ν.4722/2020, εφόσον συντρέχουν και
οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις
αναβάλλονται  υποχρεωτικά από το  δικαστήριο  σε επόμενη δικάσιμο,  οι  δε
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
            γ)  Εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης προσωρινής  διαταγής,  δ)
εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, ε)
υποβάλλονται  και  εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά  της  απόφασης  κράτησης
αλλοδαπού και  αιτήσεις  ανάκλησης κατά  των δικαστικών αποφάσεων που
εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του άρθρου 76 του
ν. 3386/2005 (Α’ 212), στ) υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα
σύμφωνα με  την  παρ.  5  του  άρθρου πρώτου της  από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4682/2020 (Α’ 76),
            ζ) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών
τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία
και
            η) δημοσιεύονται αποφάσεις.

            Β. Ενόψει  των  προαναφερομένων,   σας  παραθέτουμε τις

δικασίμους του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Πατρών  κατά  το  εν  λόγω

διάστημα:



            12 Ιανουαρίου  2021  –  1ο Τμήμα Συνεδριάσεων  (τηλ.  Γραμματείας

2610 329351 email:dppatron1o@adjustice.gr)

            14 Ιανουαρίου  2021  –  2ο Τμήμα Συνεδριάσεων  (τηλ.  Γραμματείας

2610 322836 email: dppatron2o@adjustice.gr )
 

            2.  Κατά  τις  προαναφερόμενες  δικασίμους,  θα  συζητούνται  οι
υποθέσεις (Ακυρωτικές και Ουσίας) για τις οποίες θα έχει υποβληθεί από
όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση παράστασης χωρίς
εμφάνιση  στο  ακροατήριο.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο γίνεται
χωρίς την παρουσία δικηγόρων ή ιδιωτών διαδίκων. Οι υποθέσεις στις
οποίες  ελλείπει  η  δήλωση  ενός  τουλάχιστον  διαδίκου,  θα
αναβάλλονται οίκοθεν, σε επόμενη δικάσιμο εντός του τρέχοντος δικαστικού
έτους, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα.
            3. Οι διάδικοι μπορούν να ενημερώνονται για την αναβολή και τη νέα
δικάσιμο  είτε  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με
χρήση  του  κωδικού  web.  Αιτήματα  αναβολής,  με  όποιο  τρόπο  και  αν
υποβάλλονται, δεν γίνονται δεκτά.
            4. Προς αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούνται οι  κ.κ. πληρεξούσιοι
δικηγόροι  και  οι  διάδικοι  που  προτίθενται  να  καταθέσουν  δηλώσεις
παράστασης ή να λάβουν γνώση των δικογραφιών – όπου απαιτείται – καθώς
και  για  την  κατάθεση  σχετικών  και  υπομνημάτων, να  επικοινωνούν
τηλεφωνικά,  κατά  τις  ώρες  08.00΄  -  13.30΄  με  τους  Γραμματείς  των
εδρών. Ακόμα,συστήνεται  να αποφεύγονται  οι  άσκοπες  μετακινήσεις  εντός
των χώρων του Δικαστηρίου και συνεπώς, ταυτόχρονα με την κατάθεση της
δήλωσης  παράστασης,  να  κατατίθενται  τα  απαραίτητα  νομιμοποιητικά
έγγραφα,  τυχόν  υπόμνημα,  σχετικά  αποδεικτικά  έγγραφα  και  στοιχεία,  το
γραμμάτιο  προκαταβολής  εισφορών  και  ενσήμων,  τυχόν  απαιτούμενο
παράβολο και τέλος δικαστικού ενσήμου.
            Γ. Προβλέπεται προσωρινή  αναστολή  των  νομίμων  και
δικαστικών  προθεσμιών για  τη  διενέργεια  διαδικαστικών  πράξεων  και
άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, καθώς επίσης
της παραγραφής των συναφών αξιώσεων και των, κατά τις κείμενες διατάξεις,
διαδικασιών αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας  πλειστηριασμών
[ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 2 α) αβ), αγ) της Κ.Υ.Α.]. 
            Πέραν  τούτων,  παρακαλείσθε να  προκρίνετε την  ηλεκτρονική
διαδικασία  κατάθεσης  των  δικογράφων ή  την  κατάθεση  αυτών  κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα καταθέσεως ενδίκων βοηθημάτων και     
μέσων      (τηλ. 2610343662).   Ενόψει τούτου, παρακαλούνται οι κ.κ. συνήγοροι
και ιδιώτες διάδικοι, λόγω της συνέχισης της αναστολής των προθεσμιών, να
αποφεύγουν κάθε άλλη διαδικαστική πράξη ή εργασία εντός του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών,  πλην όσων απαιτούνται  για  την υποβολή δήλωσης
παράστασης.

            Δ. Επιπρόσθετα,ενημερώνεστε ότι:
 α) εφαρμόζεται  στο  Δικαστήριο  το  από  8/10/2020  “Σχέδιο  Δράσης»  για
προστασία  από  τον  ιό  covid-19  και  η  σχετική  υπ΄  αρ.



ΠΡΑ2/11.1.2021  απόφασή  μας που  ευρίσκονται   στην  ιστοσελίδα  του
Δικαστηρίου (ανακοινώσεις)και
β) Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (επικοινωνία) υφίσταται κατάλογος με τα
τηλέφωνα επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων της Γραμματείας
του Δικαστηρίου.

Πάτρα 11/1/2021  
η Διευθύνουσα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

Βαρβάρα Σπηλιοπούλου
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
             Π Α Τ Ρ Ω Ν
 

Αριθμός Πράξης:  ΠΡΑ  2/2021
 

Η Διευθύνουσα το Διοικητικό  Πρωτοδικείο Πατρών
 

΄Εχοντας υπόψη:
1)     τις  διατάξεις  του  άρθρου  15  παρ.1  και  7  όπως  ισχύει,  του  «Κώδικα
Οργανισμού  Δικαστηρίων  και  κατάστασης  Δικαστικών  Λειτουργών»  που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α 35/1988).
2)     το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020  Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για  την  αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  την  επάνοδο στην κοινωνική  και
οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α’ 90/2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/2020).
3)     την  υπ΄  αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  1293/8-1-2021  (ΦΕΚ  Β’  30/8-1-2021)  Κοινή
Υπουργική Απόφαση
4)     το υπ΄αρ.  πρωτ.  ΓΠ5406/8-10-2020 Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό
της μετάδοσης του κορωνοϊού στο Δικαστήριο.
5)     την  εύρυθμη  και  αποδοτική  λειτουργία  του  Δικαστηρίου  ενόψει  της
συνέχισης των επιπτώσεων εκ της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

για  το  χρονικό  διάστημα, από σήμερα (11.1.2021)  και  έως 18.1.2021 και
ώρα 6πμ
1.  Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που
αφορά στη  λειτουργία  του Δικαστηρίου  μπορούν να γίνονται,  εφόσον είναι
εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.
2.  Να  τηρούνται  στο  Δικαστήριο  επακριβώς  τα  υγειονομικά  μέτρα,  προς
περιστολή της εξάπλωσης της πανδημίας,  που αναφέρονται  στην ως άνω
κοινή υπουργική απόφαση, όπως εξειδικεύονται κατωτέρω, ήτοι:
α) Καθίσταται  υποχρεωτική η  χρήση  μη  ιατρικής  μάσκας από  τους
δικαστές,  γραμματείς,  δικηγόρους,  διαδίκους  και  γενικά  όλους  τους
εισερχομένους εντός των χώρων του Δικαστηρίου.  
β) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού χειρών, σε κάθε
εισερχόμενο στο Δικαστήριο, ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό είναι
διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου.



γ) Κάθε  εισερχόμενος  στο  Δικαστήριο  οφείλει  να  τηρεί
απόσταση τουλάχιστον 1.5  μέτρου  από  οποιοδήποτε  άλλο  φυσικό
πρόσωπο. Η απόσταση αυτή, θα τηρείται οπωσδήποτε και  κατά την είσοδο
και παραμονή στην αίθουσα του ακροατηρίου.
δ) Κάθε  εισερχόμενος  στο  Δικαστήριο  οφείλει  να  αναγράφει  το
ονοματεπώνυμό  του  και  τηλέφωνο  επικοινωνίας  σε  ειδικό  έντυπο  που
ευρίσκεται σε όλα τα Τμήματα της Γραμματείας, προκειμένου να είναι δυνατή
ή άμεση ιχνηλάτηση τυχόν κρούσματος και των επαφών αυτού. Οι εν λόγω
εγγραφές θα καταστρέφονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από της
καταχωρήσεώς τους.
ε) Κατά  την  επ΄  ακροατηρίου  διαδικασία,  καθορίζεται  ανώτατο  όριο
εισερχομένων  προσώπων  (δικηγόρων,  διαδίκων)  στο  ακροατήριο  του
Δικαστηρίου, τα δεκαπέντε (15) άτομα.  Ο εκάστοτε προεδρεύων καθίσταται
αρμόδιος για  την  προσήκουσα διάταξη  σε  επαρκή  αραίωση των  δικαστών
στην  έδρα  αλλά  και  για  την  υπόδειξη,  σε  όλους  του  παρισταμένους  στο
ακροατήριο, της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης. Η τυχόν προφορική
ανάπτυξη από τον εγειρόμενο πληρεξούσιο θα γίνεται από τη θέση του. Κατά
την  προφορική  ανάπτυξη,  να  τηρείται  απόσταση  2  μέτρων  από  το
πλησιέστερο άτομο.  
στ) Κάθε  δικονομικώς  προβλεπόμενη  ακρόαση  θα  γίνεται  στην  αίθουσα
διασκέψεως δικαστών του  3ου ορόφου και  επικουρικά  εφόσον είναι  δυνατό
στην αίθουσα του ακροατηρίου του 1ου ορόφου.
ζ) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του ενός δικηγόρου ή διαδίκου
σε κάθε χώρο της Γραμματείας. Παρακαλούνται οι εκτός Γραμματείας τυχόν
αναμένοντες να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, αλλά και την ενδεικνυόμενη
απόσταση.
η) Η χρήση του ανελκυστήρα (ασανσέρ), κατά το δυνατόν, να αποφεύγεται.
Εφόσον χρησιμοποιείται να εισέρχεται ένα άτομο κάθε φορά.
Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου  και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Πάτρα  11/1/2021
Η Διευθύνουσα το Δικαστήριο

 
Βαρβάρα Σπηλιοπούλου

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.
 

 
 
--
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
Γεράσιμος - Γεώργιος Τσερεγκούνης
       Προϊστάμενος Διεύθυνσης
                 της Γραμματείας 
 
            τηλ 2610 330669
        dppatrongram@adjustice.gr

 



Ανακοίνωζη ζτεηικά με ηη λειηοσργία ηοσ Γιοικηηικού 

Πρωηοδικείοσ Παηρών, μεηά ηην έκδοζη ηης  σπ΄αρ.  

Γ1α/ΓΠ.οικ.:76629/28.11.2020 (ΦΔΚ Β΄5255/28-11-

2020) Κοινής Υποσργικής Απόθαζης 
01/12/2020 

 

Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

Παηξώλ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο  ππ΄ αξ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.:76629/28.11.2020 

(ΦΔΚ Β΄5255/28-11-2020) Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο 

  

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

(ηε Γεπηέξα, 30 Ννεκβξίνπ 2020) αληηθαζηζηά ηελ πξντζρχνπζα Γ1α/Γ.Π.νηθ. 

71342/06.11.2020 (ΦΔΚ Β΄4899) Κ.Υ.Α., θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε 

Γεπηέξα 30 Ννεκβξίνπ 2020 έσο θαη ηε Γεπηέξα 7 Γεθεκβξίνπ 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.Υ.Α. θαη ππφ Α/Α 4. 

            β.β. Αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά νη εξγαζίεο ησλ δηθαζηηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ ηνπ  [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αξηζ. 2 α) αα) ηεο Κ.Υ.Α.]. 

            γ.γ. Καη’ εμαίξεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο πξνζσξηλήο 

αλαζηνιήο [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αξηζ. 3 ηεο Κ.Υ.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 νη 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 έλδηθα βνεζήκαηα 

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. 

            Β.  Δλόςεη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ,  ζαο παξαζέηνπκε ηηο 

δηθαζίκνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ θαηά ην ελιόγσ 

δηάζηεκα: 

              2 Γεθεκβξίνπ 2020 – 1ν Τκήκα Σπλεδξηάζεσλ  (ηει. Γξακκαηείαο 

2610 329351 email: dppatron1o@adjustice.gr ) 

              3 Γεθεκβξίνπ 2020 – 2ν Τκήκα Σπλεδξηάζεσλ  (ηει. Γξακκαηείαο 

2610  322836 email: dppatron2o@adjustice.gr ) 

  

            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 

επφκελε 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  [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αξηζ. 2 α) αβ), αγ) ηεο Κ.Υ.Α.].  

            Πέξαλ ηνχησλ, παξαθαιείζζε λα πξνθξίλεηε ηελ ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ δηθνγξάθσλ ή ηελ θαηάζεζε απηψλ θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ην  Τκήκα θαηαζέζεσο ελδίθσλ βνεζεκάησλ 

θαη  κέζσλ  (ηει. 2610-343662). Πεξαηηέξσ, 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 ζρεηηθή από 1/12/2020 απόθαζή 

καο  πνπ επξίζθνληαη  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαζηεξίνπ (αλαθνηλψζεηο) θαη 

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

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ. 

Πάηξα 1/12/2020 

ε Γηεπζχλνπζα ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Παηξψλ 

  

  

Βαξβάξα Σπειηνπνχινπ 

Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Γ.Γ. 

 



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 
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