




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 

Αριθμός Πράξης 139 /2020 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αιγίου 

Νικόλαος Μανιώτης 

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 74 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 

104/30-5-2020) «Κύρωση : α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντι

μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίου 

COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) Την από με 

αρ. Δ1Α|γπ οικ. με αριθμό 71342)6-11-2020 και με αρ. ΦΕΚ 4899| 7-11-2020 

τεύχος Β «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από 7-11 -2020 έως 30-11 -2020. 

Ορίζεται ότι οι υποθέσεις της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 

της 10η ς Νοεμβρίου 2020 και ματαιώθηκαν διαρκούσης της αναστολής εγ

γράφονται στο οικείο έκθεμα (ασφαλιστικών μέτρων ) της δικασίμου του Μο

νομελούς Πρωτοδικείου της 19ης Ιανουαρίου 2021, εκτός από την αίτηση με 

αριθμ. κατάθεσης 29/2020, η οποία προσδιορίζεται για τη δικάσιμο της 9 η ς -2-

2021 .Παρατείνεται δε η διάρκεια της ισχύς των προσωρινών διαταγών έως 

την συζήτηση αυτών κατά την αναφερόμενη δικάσιμο και συγκεκριμένα οι αι

τήσεις με αριθμ. κατάθεσης 86/2020 και 104/2020. 

Σημειώνεται ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα 

,το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του 

γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση 

των διαδίκων,και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας , η νέα δικάσιμος γνω

στοποιείται από το γραμματέα στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικα

στηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Αίγιο 8 Δεκεμβρίου 2020 
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Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αιγίου 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 

Αριθμός Πράξης 138/2020 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αιγίου 

Νικόλαος Μανιώτης 

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 74 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 

104/30-5-2020) «Κύρωση : α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντι

μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοίου 

COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) Την από με 

αρ. Δ1Α|γπ οικ. με αριθμό 78363 και με αρ. ΦΕΚ 5350|5-12-2020 τεύχος Β 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 

7-12-2020 έως 14-12-2020. 

Ορίζεται ότι οι υποθέσεις της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου που είχαν προσδιοριστεί για την δικάσιμο 

της 8 Δεκεμβρίου 2020 και ματαιώθηκαν διαρκούσης της αναστολής εγγρά

φονται στο οικείο έκθεμα (ασφαλιστικών μέτρων ) της δικασίμου του Μονομε

λούς Πρωτοδικείου της 9ης Φεβρουαρίου 2021 .Παρατείνεται δε η διάρκεια 

της ισχύς των προσωρινών διαταγών έως την συζήτηση αυτών κατά την α

ναφερόμενη δικάσιμο και συγκεκριμένα οι αιτήσεις με αριθμ. κατάθεσης 

59/2020, 65/2020, 64/2020, 66/2020, 73/2020, 79/2020,, 93/2020, 100/2020 

και 106/2020. 

Σημειώνεται ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα 

,το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του 

γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση 

των διαδίκων,και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας , η νέα δικάσιμος γνω

στοποιείται από το γραμματέα στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικα

στηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Αίγιο 8 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αιγίου 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 

                                   

Αξηζκόο Πξάμεο         10 /2021 

Ο Πξόεδξνο Πξωηνδηθώλ Αηγίνπ 

Νηθόιανο Μαληώηεο 

 

       Αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4690/2020 (ΦΔΚ Α΄ 

104/30-5-2020) «Κύξσζε : α) ηεο από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλνίνπ 

COVID – 19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α΄ 84) θαη β) Τελ από  κε 

αξηζκό ΑΓ α|Γ.Π νηθ. κε αξηζκό 3060 ΦΔΚ 89/16-01-2021 ηεύρνο Β 

«Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ 

δηαζπνξάο ηνπ covid-19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από 

18-1-2021 έσο 25-01-2020. 

       Οξίδεηαη όηη νη ππνζέζεηο ηεο εηδηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Πνιπκεινύο 

Πξωηνδηθείνπ Αηγίνπ πνπ είραλ πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ δηθάζηκν ηεο 19 εο  

Ννεκβξίνπ 2020 θαη απνζύξζεθαλ δηαξθνύζεο ηεο αλαζηνιήο 

εγγξάθνληαη ζην νηθείν πηλάθην εηδηθήο δηαδηθαζίαο Πνιπκεινύο ζηελ 

δηθάζηκν ηνπ Πνιπκεινύο Πξωηνδηθείνπ ηεο 18
εο

  Μαϊνπ 2021.             

Σεκεηώλεηαη όηη ε εγγξαθή  ηεο ππόζεζεο ζην νηθείν πηλάθην ή έθζεκα, ην 

νπνίν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά, γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

γξακκαηέα θαη ηζρύεη σο θιήηεπζε όισλ ησλ δηαδίθσλ. Πξνο ελεκέξσζε ησλ 

δηαδίθσλ, θαη πάλησο όρη επί πνηλή αθπξόηεηαο, ε λέα δηθάζηκνο  

γλσζηνπνηείηαη  από ην γξακκαηέα ζην δηθεγνξηθό ζύιινγν ηεο έδξαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ θαη ζηελ Κεληξηθή  Υπεξεζία ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο. 

Αίγην, 20 Ιαλνπαξίνπ 2021 

Ο Πξόεδξνο Πξωηνδηθώλ Αηγίνπ 

 

Νηθόιανο Μαληώηεο 



 

  



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 

                                Αριθμός Πράξης 6|19-1-2021 

                               Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αιγίου 

                                           Νικόλαος Μανιώτης 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του το άρκρο 74 του Ν. 4690|2020 (ΦΕΚ Α 104|30-5-2020) 

«Κφρωςθ: α) τθσ από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ 

κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Α 84) και β)Τθν από με αρικ. ΑΔ α|Γ.Π οικ. 3060 (ΦΕΚ 

89|16-1-2021» ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο 

περαιτζρω διαςποράσ του covid-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα 

από 18-1-2021 ζωσ 25-1-2021. 

Ορίηεται ότι οι υποκζςεισ τθσ διαδικαςίασ των αςφαλιςτικϊν μζτρων του 

Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Αιγίου που είχαν προςδιοριςτεί για τθν δικάςιμο τθσ 

19θσ Ιανουαρίου 2021 και ματαιϊκθκαν διαρκοφςθσ τθσ αναςτολισ εγγράφονται 

ςτο οικείο ζκκεμα (αςφαλιςτικϊν μζτρων) τθσ δικαςίμου του Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείου Αιγίου τθσ 13θσ Απριλίου 2021. Παρατείνεται θ διάρκεια τθσ ιςχφοσ 

των προςωρινϊν διαταγϊν ζωσ τθν ςυηιτθςθ αυτϊν κατά τθν προαναφερόμενθ 

δικάςιμο και ςυγκεκριμζνα οι αιτιςεισ με αρικμό κατάκεςθσ 86, 104| 2020. 

Σθμειϊνεται ότι θ εγγραφι ςτο οικείο πινάκιο  ι ζκκεμα, το οποίο μπορεί να 

τθρείται και θλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματζα και ιςχφει ωσ 

κλιτευςθ όλων των διαδίκων. Προσ ενθμζρωςθ των διαδίκων και πάντωσ όχι επί 

ποινι ακυρότθτασ, θ νζα δικάςιμοσ γνωςτοποιείται από το γραμματζα ςτο 

δικθγορικό ςφλλογο τθσ ζδρασ του δικαςτθρίου και ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του 

Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ. 

                                                    Αίγιο 19 Ιανουαρίου 2021 

                                                Ο Πρόεδροσ Πρωτοδικϊν Αιγίου 

 

                                                           Νικόλαοσ Μανιϊτθσ 

     

                                    



 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 

                                Αριθμός Πράξης  18 |9-2-2021 

                               Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αιγίου 

                                           Νικόλαος Μανιώτης 

Αφοφ ζλαβε υπόψθ του το άρκρο 74 του Ν. 4690|2020 (ΦΕΚ Α 104|30-5-2020) «Κφρωςθ: 

α) τθσ από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν 

τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Α 84) και 

β)Τθν από με αρικ. Δ1α|Γ.Π οικ. 8378 (ΦΕΚ 454|5-2-2021» ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ 

δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του covid-19 ςτο ςφνολο τθσ 

Επικράτειασ για το διάςτθμα από 6-2-2021 ζωσ 15-2-2021. 

Ορίηεται ότι οι υποκζςεισ τθσ διαδικαςίασ των αςφαλιςτικϊν μζτρων του Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείου Αιγίου που είχαν προςδιοριςτεί για τθν δικάςιμο τθσ 9ης Φεβρουαρίου 2021 

και με αρικμοφσ κατάκεςθσ 29, 59, 65, 60, 64, 66, 73, 79, και 84/2020 αποςφρκθκαν 

διαρκοφςθσ τθσ αναςτολισ εγγράφονται ςτο οικείο ζκκεμα (αςφαλιςτικϊν μζτρων) τθσ 

δικαςίμου του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Αιγίου τθσ 9ης Μαρτίου 2021. Παρατείνεται θ 

διάρκεια τθσ ιςχφοσ των προςωρινϊν διαταγϊν ζωσ τθν ςυηιτθςθ αυτϊν κατά τθν 

προαναφερόμενθ δικάςιμο και ςυγκεκριμζνα οι αιτιςεισ με αρικμό κατάκεςθσ  59,  65, 64,  

66 ,  73 και  79 | 2020. 

Ορίηεται ότι οι υποκζςεισ τθσ διαδικαςίασ των αςφαλιςτικϊν μζτρων του Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείου Αιγίου που είχαν προςδιοριςτεί για τθν δικάςιμο της 9ης Φεβρουαρίου 2021 

και με αρικμοφσ κατάκεςθσ  88, 93, 100, 105, 106, 120, 121,124 και 127/2020 

αποςφρκθκαν διαρκοφςθσ τθσ αναςτολισ εγγράφονται ςτο οικείο ζκκεμα (αςφαλιςτικϊν 

μζτρων) τθσ δικαςίμου του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Αιγίου τθσ 18ης  Μαΐου 2021. 

Παρατείνεται θ διάρκεια τθσ ιςχφοσ των προςωρινϊν διαταγϊν ζωσ τθν ςυηιτθςθ αυτϊν 

κατά τθν προαναφερόμενθ δικάςιμο και ςυγκεκριμζνα οι αιτιςεισ με αρικμό κατάκεςθσ  

93, 100, 106 και 124 | 2020. 

Σθμειϊνεται ότι θ εγγραφι ςτο οικείο πινάκιο  ι ζκκεμα, το οποίο μπορεί να τθρείται και 

θλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματζα και ιςχφει ωσ κλιτευςθ όλων των 

διαδίκων. Προσ ενθμζρωςθ των διαδίκων και πάντωσ όχι επί ποινι ακυρότθτασ, θ νζα 

δικάςιμοσ γνωςτοποιείται από το γραμματζα ςτο δικθγορικό ςφλλογο τθσ ζδρασ του 

δικαςτθρίου και ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ. 

                                                    Αίγιο, 9 Φεβρουαρίου 2021 

                                                Ο Πρόεδροσ Πρωτοδικϊν Αιγίου 

                                                      

                                                         Νικόλαοσ Μανιϊτθσ 

     



                                    

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΡΩΤΟΓΙΚΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  

 

Π Ρ Α Ξ Η 19/2021 

Σύκθσλα κε ηελ με αριθμό πρωηοκόλλοσ Γ1α/ΓΠ 

οικ.9147/10.2.2021 (ΦΔΚ Β΄ 534/10.2.2021) Κ. Υ. Α. «Έκηακηα μέηρα προ-

ζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς 

ηοσ κορωνοιού COVID – 19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας», θαζώο θαη κε 

ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Δ1α/Γ.Π.νηθ.9769/13.2.2021 (ΦΕΚ 

586/13.2.2021) «Τξνπνπνίεζε ηεο ππό ζηνηρείν Δ1α/Γ.Π.νηθ 9147/10.2.2021 

θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας 

σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοιού COVID – 

19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας» δηεπθξηλίδνπκε θαη νξίδνπκε όηη, γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηις 15 Φεβροσαρίοσ 2021 (και ώρα 6:00 π. μ.) έως 

και Γεσηέρα 1 Μαρηίοσ 2021 (και ώρα 6:00 π. μ.), αλαζηέιινληαη : 

αα) νη δίθεο ελώπηνλ ησλ πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ  

αβ) νη λόκηκεο θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηη-

θώλ πξάμεσλ θαη άιισλ ελεξγεηώλ ελώπηνλ ησλ ππεξεζηώλ ησλ δηθαζηεξίσλ 

θαη ησλ εηζαγγειηώλ, θαζώο θαη ηεο παξαγξαθήο ησλ ζπλαθώλ αμηώζεσλ,  

αγ) νη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

θαη ηεο δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκώλ.  

β) Εμαηξνύληαη από ηελ εθαξκνγή ηεο πεξ. αα : 

βα) Η ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ, νη νπνίεο γίλν-

ληαη ρσξίο θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ. Οη πξνζσξηλέο δηαηαγέο πνπ έρνπλ ρνξε-

γεζεί θαη έρνπλ ηζρύ έσο ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο, παξαηείλνληαη νίθνζελ 

κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ Υπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο παξά-

ηαζεο ησλ πξνζσξηλώλ δηαηαγώλ.  

ββ) Η εθδίθαζε απηόθσξσλ πιεκκειεκάησλ, εθόζνλ αθνξά θαηεγν-

ξνύκελν πνπ θξαηείηαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ πεξί απηόθσξεο δηαδηθαζίαο. 



βγ) Η θιήξσζε ησλ ελόξθσλ θαη ε έλαξμε ηεο ζπλόδνπ ηνπ Μηθηνύ 

Οξθσηνύ Δηθαζηεξίνπ, εθόζνλ θαηά ηε ζύλνδν είλαη πξνζδηνξηζκέλεο πξνο 

εθδίθαζε ππνζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ππνπεξηπηώζεηο βδ) θαη βζη).  

βδ) Η εθδίθαζε θαθνπξγεκάησλ γηα ηνπο πξνζσξηλά θξαηνύκελνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο, ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε, ην αλώηαην 

όξην πξνζσξηλήο θξάηεζεο.  

βε) Η εθδίθαζε ησλ αηηήζεσλ αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηα άξζξα 471 

θαη 497 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο (ΚΠΔ, λ. 4620/2019, Α’ 96), αθύξσ-

ζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηα άξζξα 341 θαη 435 ηνπ ΚΠΔ, αθύξσζεο ηεο α-

πόθαζεο θαηά ηα άξζξα 430 θαη 431 ηνπ ΚΠΔ, αλαβνιήο ή δηαθνπήο εθηέιε-

ζεο ηεο πνηλήο θαηά ηα άξζξα 555 θαη 557 ηνπ ΚΠΔ, θαζώο θαη ησλ αηηήζεσλ 

πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαζνξηζκό ζπλνιηθήο πνηλήο θαηά ην άξζξν 551 ηνπ ΚΠΔ, 

ζηελ απόηηζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε δόζεηο εληόο πξνζεζκίαο θαηά ηα άξ-

ζξα 80 ηνπ ηζρύνληνο Πνηληθνύ Κώδηθα (ΠΚ, λ. 4619/2019, Α’ 95) θαη 82 ηνπ 

πξντζρύζαληνο ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) θαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ρξεκαηη-

θήο πνηλήο ή ηνπ πξνζηίκνπ ζε παξνρή θνηλσθεινύο εξγαζίαο θαηά ηελ παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ πξντζρύζαληνο ΠΚ.  

βζη) Οη πνηληθέο δίθεο πνπ αθνξνύλ θαθνπξγήκαηα, ν ρξόλνο παξα-

γξαθήο ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ 

έλαξμε ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.12.2021, θαζώο θαη πιεκκειήκαηα, ν 

ρξόλνο παξαγξαθήο ησλ νπνίσλ ζπκπιεξώλεηαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηή-

καηνο από ηελ έλαξμε ηεο αλαζηνιήο κέρξη θαη ηηο 31.8.2021. Τν δηθαζηήξην 

απνθαζίδεη, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ εθδίθαζε ή ηε δηαθνπή απηώλ.  

βδ) Η δεκνζίεπζε απνθάζεσλ  

γ. Γηα ηηο πνηληθέο δίθεο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

αλαζηνιήο θαη έρνπλ δηαθνπεί γηα δηθάζηκν εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

ηεο αλαζηνιήο, ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν, απνθαζίδεη θαηά 

πεξίπησζε γηα ηελ εθδίθαζε ή ηελ εθ λένπ δηαθνπή απηώλ, ιακβαλνκέλσλ 

ππόςε ησλ παξαπάλσ εμαηξέζεσλ, ρσξίο λα δεζκεύεηαη από απηέο 

δ. Σηελ αλάθξηζε ζα γίλνληαη κόλν νη αλαθξηηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

θαηεπείγνληα ραξαθηήξα (θαη ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο) θαηά ηελ θξίζε 



ηεο Αλαθξίηξηαο Πιεκκειεηνδηθώλ Αηγίνπ. Θα εθδίδνληαη κόλν ηα βνπιεύκαηα 

πνπ έρνπλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθώλ Αηγίνπ.  

ε. Η ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα πξάμε, εθ-

δηθάδνληαη ελώπηνλ ησλ πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ, θαζώο θαη εθεί-

λσλ πνπ, θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή ηνπ 

Πξνέδξνπ Υπεξεζίαο, έρνπλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη ρξήδνπλ άκεζεο 

αληηκεηώπηζεο. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηερλνινγηθώλ κέζσλ εμ απν-

ζηάζεσο, γηα ηηο δηαζθέςεηο, αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή ελέξγεηα. 

Πξνο δηεπθόιπλζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ παξαγόλησλ ηεο δίθεο, ε δηαθνπή 

ηεο δίθεο θαη ν νξηζκόο λέαο δηθαζίκνπ γλσζηνπνηείηαη από ηνλ γξακκαηέα 

ηεο έδξαο ζηνλ Δηθεγνξηθό Σύιινγν Αηγίνπ. Γηα ην πξνζσπηθό εθαξκόδνληαη 

θαη΄ αλαινγία ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 5 ηεο από 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζε-

ηηθνύ Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020.  

ζη. Εθηόο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ δηαδηθαζηώλ θαη εξγαζηώλ ηεο 

Γξακκαηείαο ΟΛΑ ηα Τκήκαηα δελ ζα εμππεξεηνύλ θνηλό κε θπζηθή παξνπζία 

παξά κόλν ηειεθσληθά ή κε ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο ζηελ ε-

ιεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Πξσηνδηθείνπ (ηηλέθωνα για πολιηικές αποθάζεις 

και δικόγραθα 26910 - 59696, γηα αζθαλιζηικά μέηρα 26910 – 59683 θαη 

γηα λοιπά θέμαηα 26910 – 59684 θαη 26910 – 59690, FAX 26910 – 25811, 

Ποινικό Τμήμα 26910 – 59679, 26910 – 59673. Ηλεκηρoνική Γιεύθσνζη : 

protaigiou@yahoo.gr). 

Ζ. Μέρξη δεθαπέληε (12) άηνκα ζηελ αίζνπζα ηνπ Τξηκεινύο Πιεκκε-

ιεηνδηθείνπ Αηγίνπ κεγάιεο θαη κέρξη δέθα (10) άηνκα ζηελ αίζνπζα ηνπ Μνλν-

κεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αηγίνπ. Καη' εμαίξεζε ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ ζηηο 

αίζνπζεο απηέο κπνξεί λα ππεξβεί ηα όξηα απηά, εάλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξν-

εδξεύνληνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε παξνπζία ησλ αηόκσλ απηώλ είλαη απνιύησο 

αλαγθαία, απνθιεηζηηθά ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ν ρξόλνο παξαγξαθήο ζπ-

κπιεξώλεηαη γηα ηα πιεκκειήκαηα κέρξη 31.8.2021 θαη γηα ηα θαθνπξγήκαηα 

κέρξη 31.12.2021 ή ζπκπιεξώλεηαη ν αλώηαηνο ρξόλνο πξνζσξηλήο θξάηε-

ζεο θαηεγνξνπκέλσλ. Υπνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο θαη ηήξεζε 



απόζηαζεο ελάκηζη (1,5) κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ όισλ ησλ επξηζθνκέλσλ 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αηγίνπ θαη ρξήζε απνιπκαληηθώλ πγξώλ ζε 

όινπο ηνπο ρώξνπο.  

Αληίγξαθν ηεο πξάμεο απηήο λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώ-

ζεσλ, ζηελ είζνδν ηνπ Δηθαζηηθνύ Μεγάξνπ Αηγίνπ θαη λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά 

ε Εηζαγγειέαο Πξσηνδηθώλ Αηγίνπ θαη ν Δηθεγνξηθόο Σύιινγνο Αηγίνπ.  

Αίγιο, 15 Φεβροσαρίοσ 2021 

Ο Γιεσθύνων ηο Πρωηοδικείο Αιγίοσ 

  

 

Νικόλαος Ι. Μανιώηης 

Πρόεδρος Πρωηοδικών 


