


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 

Π  Ρ  Α  Ξ  Η            103     /2021 

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ οικ. 9147 από 10.2.2021 (ΦΕΚ Β 534/ 

10.2.2021)  περί αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω μέτρων 

πρόληψης για τον κορωνοϊό, κατόπιν διαβουλεύσεων, διευκρινίζουμε και  

ορίζουμε  ότι, για το χρονικό διάστημα από 11 Φεβρουαρίου 2021 (και ώρα 

6.00 πμ) έως και Δευτέρα 1η  Μαρτίου 2021 (και ώρα 6.00 π.μ), 

αναστέλλονται: 

αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων 

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και 

των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. αα: 

βα) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς 

κλήτευση του αντιδίκου. 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. 

ββ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο 

που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

βγ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών 

Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι 



προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις υποπερ. βδ) 

και βστ) , καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των 

ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων.  

βδ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο 

όριο προσωρινής κράτησης. 

βε) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 

497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης 

της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης 

κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής 

κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον 

καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της 

χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του 

ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α’ 95) και 82 του 

προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της 

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά 

την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

βστ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής 

των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη 

της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος 

από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.8.2021. Το δικαστήριο 

αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.  

Βζ) Η δημοσίευση αποφάσεων 

γ. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος 

της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά 

περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων 

υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.  



δ. Στην ανάκριση θα γίνονται μόνο οι ανακριτικές πράξεις που έχουν 

κατεπείγοντα χαρακτήρα  (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης) κατά την κρίση 

του αρμόδιου Ανακριτή. Θα εκδίδονται μόνο τα βουλεύματα που έχουν 

κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης) κατά την κρίση 

του Προέδρου του Συμβουλίου Πλημ/κων Πατρών.  

ε. Η λειτουργία της Υπηρεσίας περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα πράξη, 

εκδικάζονται ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και 

εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης (ή 

του Προέδρου Υπηρεσίας), έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν 

άμεσης αντιμετώπισης. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης τεχνολογικών μέσων 

εξ αποστάσεως, για τις διασκέψεις, αλλά και για οποιαδήποτε υπηρεσιακή 

ενέργεια. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των παραγόντων της δίκης, η 

διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιείται από τον 

γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού.  Για το προσωπικό  εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020. 

 Στ. Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων διαδικασιών και εργασιών της 

Γραμματείας ΟΛΑ τα Τμήματα δεν θα εξυπηρετούν κοινό (τηλ. για πολιτικές 

αποφάσεις και δικόγραφα 2610 321597 , για ασφαλιστικά μέτρα 2610 317531 

και για λοιπά θέματα 2610 314490. Ηλεκτρoνικές Διευθύνσεις : 

Protodikeiopatron@otenet.gr   ή   protodikeiopatras@gmail.com. Ιστοσελίδα: 

www.protodikeio-patras.gov.gr). 

Ζ. Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στις μεγάλες  αίθουσες (ακροατήρια 4 και 23) 

και μέχρι δέκα (10) άτομα στις μικρές αίθουσες (ακροατήρια 3, 24) . Κατ' 

εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στις αίθουσες αυτές μπορεί να υπερβεί τα  

όρια αυτά, εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η 

παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε 

περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα 

πλημμελήματα μέχρι 31.8.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2021 ή 



συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.  

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας και τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) 

μέτρου τουλάχιστον μεταξύ όλων των ευρισκομένων στους χώρους του 

Πρωτοδικείου Πατρών (και απολυμαντικά υγρά σε όλους τους χώρους). Κατά 

τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 374/2020 πράξη μας (Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

Πρωτοδικείου Πατρών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 484/2020 πράξη 

μας). 

    Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, 
στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών και του Παραρτήματος του 
Πρωτοδικείου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού 
και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών και ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 
 

                                    Πάτρα,  11 Φεβρουαρίου 2021 

                                 Ο  Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

                                        Αντώνιος  Κ.   Αλαπάντας 

                                         Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 
 













ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

                                            Π Ρ Α Ξ Η       53  /2021 

 

   Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/Γ.Π οικ.4992/22.1.2021 περί μέτρων πρόληψης για τον 

κορωνοϊό (ΦΕΚ Β 186/23.1.2021), κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, διευκρινίζουμε 

και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25 Iανουαρίου 2021 (και 

ώρα 6.00 π.μ) έως και τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021 (και ώρα 6.00 π.μ) :   

             Ι.-  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

Αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

Αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

Αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. Α): 

 Βα) οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και 

οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και 

Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 

51).  

Ββ) Οι δίκες της (νέας) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87). 

Βγ) Οι δίκες επί ενδίκων μέσων ενώπιον του δικάζοντος ως εφετείου Πρωτοδικείου 

Πατρών, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων κατά 

την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες 

αυτές 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 εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 



Βδ) Οι δίκες της (παλαιάς) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012, στις οποίες 

δεν εξετάζονται μάρτυρες .  

Βε) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και οι δίκες επί εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, 

εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.  

Βστ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με 

τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ΄ εξαίρεση, αποκλειστικά και 

μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο την εγγυοδοσία, 

εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική 

κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, 

αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, 

ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, τις 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 

ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

Οι υποθέσεις συναινετικής ανάκλησης, εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης 

υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 161  του ν. 4764/2020 . 

βζ) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού  , οι δίκες πρώτου βαθμού που 

αφορούν ειδικούς νόμους και δικάζονται με τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, στις 

οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες και (αποκλειστικά) με τη δυνατότητα προσκόμισης 

ενόρκων βεβαιώσεων. Ειδικώς και κατ΄ εξαίρεση, στις υποθέσεις δικαστικής 

συμπαράστασης (άρθρα 801 επ ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 

4307/2014, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

Στις προηγούμενες περιπτώσεις Βδ, Βε, Βστ πρώτο εδάφιο και Βζ  λαμβάνει χώρα 

την προτεραία της δικασίμου έγγραφη (ορισμένη) δήλωση των πληρεξουσίων 

δικηγόρων των διαδίκων, η οποία πρέπει να κοινοποιείται στη Γραμματεία του 

Πρωτοδικείου Πατρών με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις γνωστές 

διευθύνσεις (protodikeiopatron@otenet.gr   ή   protodikeiopatras@gmail.com), ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Εφόσον η 

σχετική δήλωση αποσταλεί εμπροθέσμως και από το σύνολο  των διαδίκων, η 

υπόθεση θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση και θα συζητηθεί παρουσία των 

πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε 

περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους όλων των διαδίκων,  οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, 



χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Στις ως 

άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατατίθενται και οι δηλώσεις –αιτήματα (συναινετικής)  

αναβολής των πολιτικών υποθέσεων από όλους τους πληρεξούσιους δικηγόρους 

των διαδίκων κατά το άρθρο 158 §2 του ν. 4764/2020. 

Βη) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δεύτερου βαθμού που 

αφορούν ειδικούς νόμους και δικάζονται κατά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας 

και οι δίκες δευτέρου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 ν. 4745/2020, οι 

οποίες γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων και (αποκλειστικά) με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. 

Βθ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982.   

Βι) 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 (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

Βια) 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. 

Βιβ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του 

ν. 4307/2014, η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών πλειστηριασμών και οι νόμιμες 

και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.  

Βιγ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

Βιδ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου Πατρών, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση 

υποθέσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις, καθώς και η κλήρωση των 



συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων 

ασφαλιστικών μέτρων. 

 Βιε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο 

προσωρινής κράτησης. 

Βιστ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά 

περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

Βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις 

αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση. 

Βιη) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας 

κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 

431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 

ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 

το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 

προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, 

Α'95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α'106) και στη μετατροπή της 

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 

5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

Βιθ)  Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεων του Εισαγγελέα περί άρσης ή 

αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α' 95). 

Βκ) Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις, για τις 

οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος 

παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023. 



Βκα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την 

άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων 

επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων. 

βκβ) Η δημοσίευση αποφάσεων. Οι διασκέψεις μπορούν να γίνονται και  εξ 

αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

 Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και 

έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης 

διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας 

δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Πατρών και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου αυτού.  

ΙΙ.- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ 

1.- Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών για την 

εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού από ώρα 8.30 έως ώρα 14.00 (εργάσιμες 

ημέρες), εκτός αν υπάρχει λόγος κατεπείγοντος (λ.χ τελευταία ημέρα νόμιμης 

προθεσμίας), οπότε μόνο για την ενέργεια αυτή η Γραμματεία θα εξυπηρετεί και έως 

το πέρας του νόμιμου ωραρίου (ώρα 15.00). 

2.-  Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, ενδίκων μέσων 

και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) πλην των ασφαλιστικών μέτρων και η αίτηση -

παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α’ Πολιτικού Τμήματος θα γίνεται στον 

2ο όροφο του παραρτήματος του Πρωτοδικείου Πατρών (οδός Κανάρη αρ. 54). Η 

διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (αρ. τηλ. 2610 

310715). Η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και σχετικών εγγράφων της τακτικής 

διαδικασίας θα γίνεται κανονικά στον 4ο όροφο του παραρτήματος. 

   3.- Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄ αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους 

παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) στις ως άνω 

γνωστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου αυτού και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο 

τμήμα (γραφείο 29), κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης (αρ. τηλ. 2610 311753). 



Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων –πρακτικών και απόγραφα χορηγούνται μόνο 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29, τηλ. 

2610 311753). Πιστοποιητικά του τμήματος αυτού (Γραμματεία- Αρχείο) χορηγούνται 

μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (γραφείο 29, τηλ. 2610 311753). Η 

επικοινωνία με το Αρχείο του Πρωτοδικείου Πατρών (γραφείο 29)  μπορεί να γίνεται 

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  arxeioprotodikeiopatras@gmail.com. 

4.- Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα κατατίθενται κανονικά αιτήσεις για έκδοση 

διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου . Αιτήσεις  για παροχή 

νομικής βοήθειας θα κατατίθενται μόνο αυτές που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 

κατόπιν έγκρισης του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του Προέδρου Υπηρεσίας. Θα 

γίνονται κανονικά οι δίκες ακούσιας νοσηλείας .  

5.- Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων, των εταιρειών και της 

αναγκαστικής διαχείρισης γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου αυτού (protodikeio-patras.gov.gr).  

6.- Αιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών αρμοδιότητας  του Α΄ Πολιτικού 

Τμήματος (λ.χ περί μη άσκησης ενδίκου μέσου, περί μη θέσης σε δικαστική 

συμπαράσταση, κλπ), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail 

politiko1patra@gmail.com, με πλήρη στοιχεία του αιτούντος και αριθμό τηλεφώνου 

επικοινωνίας. Ως προς το αρχείο δικογράφων του Α΄ πολιτικού τμήματος (4ος  

όροφος παραρτήματος) θα εξυπηρετούνται μόνο επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννόησης με το τμήμα αυτό (τηλ. 2610 310715). 

7.- Οποιοδήποτε άλλο θέμα επείγοντος χαρακτήρα τυχόν προκύψει θα κρίνεται από 

τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο  ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (Πρόεδρο 

Υπηρεσίας). 

8.- Η παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε τμήμα του Πρωτοδικείο Πατρών 

γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά , στους γνωστούς αριθμούς τηλεφώνου που 

αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού (ενδεικτικά: Γραμματεία 

2610 314490,  Αρχείο 2610 311753, Α Πολιτικό Τμήμα 2610 310715, Β Πολιτικό 

τμήμα –έδρες  2610 342714, Ασφαλιστικά Μέτρα 2610 317531). Η είσοδος πολίτη 

(μη δικηγόρου) στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών επιτρέπεται στις εξαιρετικές 

και μόνο περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα πράξη (και ως άνω Κ.Υ.Α).  



 ΙΙΙ) Η υπ’ αρ. 374/2020 πράξη μας (Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πρωτοδικείου Πατρών, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 484/2020 πράξη μας) εξακολουθεί να ισχύει. 

 

    Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών 

και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 

 

                                              Πάτρα, 25  Ιανουαρίου 2021 

                                       Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

 

                                                  Αντώνιος Κ. Αλαπάντας 

                                                  Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

                                            Π Ρ Α Ξ Η       31  /2021 

 

   Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ.3060/15.1.2021 περί μέτρων πρόληψης για τον 

κορωνοϊό (ΦΕΚ Β 89/16.1.2021), κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, διευκρινίζουμε 

και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Iανουαρίου 2021 (και 

ώρα 6.00 π.μ) έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 (και ώρα 6.00 π.μ) :   

             Ι.-  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

Αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

Αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

Αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. Α): 

 Βα) οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και 

οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και 

Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 

51).  

Ββ) Οι δίκες της (νέας) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87). 

Βγ) Οι δίκες επί ενδίκων μέσων ενώπιον του δικάζοντος ως εφετείου Πρωτοδικείου 

Πατρών, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων κατά 

την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες 

αυτές 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 εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 



Βδ) Οι δίκες της (παλαιάς) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012, στις οποίες 

δεν εξετάζονται μάρτυρες .  

Βε) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και οι δίκες επί εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, 

εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.  

Βστ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με 

τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ΄ εξαίρεση, αποκλειστικά και 

μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο την εγγυοδοσία, 

εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική 

κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, 

αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, 

ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, τις 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 

ΚΠολΔ, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.  

Οι υποθέσεις συναινετικής ανάκλησης, εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης 

υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 161  του ν. 4764/2020 . 

βζ) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, στις οποίες δεν  

εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. 

Ειδικώς και κατ΄ εξαίρεση, στις υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης (άρθρα 801 

επ ΚΠολΔ) και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014, δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. 

Στις προηγούμενες περιπτώσεις Βδ, Βε, Βστ πρώτο εδάφιο και Βζ πρώτο εδάφιο  

λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη (ορισμένη) δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία πρέπει να κοινοποιείται στη 

Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πατρών με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

στις γνωστές διευθύνσεις (protodikeiopatron@otenet.gr   ή   

protodikeiopatras@gmail.com), ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων. Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί εμπροθέσμως και από το 

σύνολο  των διαδίκων, η υπόθεση θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση και θα 

συζητηθεί παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση 

μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων,  οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν 

συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των 



διαδίκων. Στις ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατατίθενται και οι δηλώσεις –

αιτήματα (συναινετικής)  αναβολής των πολιτικών υποθέσεων από όλους τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων κατά το άρθρο 158 §2 του ν. 4764/2020. 

Βη) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες που αφορούν ειδικούς 

νόμους και δικάζονται κατά τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (και οι υποθέσεις 

ακούσιας νοσηλείας), οι οποίες συζητούνται με αυτοπρόσωπη παράσταση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων και με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. 

Βθ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982.   

Βι) 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 (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της 

παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

Βια) 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. 

Βιβ) Όλες οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του 

ν. 4307/2014, η διενέργεια δημοσίων πλειοδοτικών πλειστηριασμών και οι νόμιμες 

και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.  

Βιγ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

Βιδ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου Πατρών, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση 

υποθέσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις, καθώς και η κλήρωση των 

συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων 

ασφαλιστικών μέτρων. 



 Βιε) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο 

προσωρινής κράτησης. 

Βιστ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά 

περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

Βιζ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις 

αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση. 

Βιη) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας 

κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 

431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 

ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 

το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 

προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, 

Α'95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α'106) και στη μετατροπή της 

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 

5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

Βιθ)  Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεων του Εισαγγελέα περί άρσης ή 

αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α' 95). 

Βκ) Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων που προβλέπονται στον Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και αφορούν παραπεμπτικά βουλεύματα για πράξεις, για τις 

οποίες ο κατηγορούμενος κρατείται προσωρινά ή για τις οποίες ο χρόνος 

παραγραφής συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023. 

Βκα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την 

άσκηση προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων 

επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων. 



βκβ) Η δημοσίευση αποφάσεων. Οι διασκέψεις μπορούν να γίνονται και  εξ 

αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

 Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και 

έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης 

διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας 

δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Πατρών και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου αυτού.  

ΙΙ.- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ 

1.- Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών για την 

εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού από ώρα 8.30 έως ώρα 14.00 (εργάσιμες 

ημέρες), εκτός αν υπάρχει λόγος κατεπείγοντος (λ.χ τελευταία ημέρα νόμιμης 

προθεσμίας), οπότε μόνο για την ενέργεια αυτή η Γραμματεία θα εξυπηρετεί και έως 

το πέρας του νόμιμου ωραρίου (ώρα 15.00). 

2.-  Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, ενδίκων μέσων 

και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) πλην των ασφαλιστικών μέτρων και η αίτηση -

παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α’ Πολιτικού Τμήματος θα γίνεται στον 

2ο όροφο του παραρτήματος του Πρωτοδικείου Πατρών (οδός Κανάρη αρ. 54). Η 

διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (αρ. τηλ. 2610 

310715). Η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και σχετικών εγγράφων της τακτικής 

διαδικασίας θα γίνεται κανονικά στον 4ο όροφο του παραρτήματος. 

   3.- Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄ αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους 

παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) στις ως άνω 

γνωστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου αυτού και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο 

τμήμα (γραφείο 29), κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης (αρ. τηλ. 2610 311753). 

Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων –πρακτικών και απόγραφα χορηγούνται μόνο 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29, τηλ. 

2610 311753). Πιστοποιητικά του τμήματος αυτού (Γραμματεία- Αρχείο) χορηγούνται 

μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (γραφείο 29, τηλ. 2610 311753). Η 



επικοινωνία με το Αρχείο του Πρωτοδικείου Πατρών (γραφείο 29)  μπορεί να γίνεται 

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  arxeioprotodikeiopatras@gmail.com. 

4.- Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα κατατίθενται κανονικά αιτήσεις για έκδοση 

διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου . Αιτήσεις  για παροχή 

νομικής βοήθειας θα κατατίθενται μόνο αυτές που έχουν επείγοντα χαρακτήρα, 

κατόπιν έγκρισης του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του Προέδρου Υπηρεσίας .  

5.- Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων, των εταιρειών και της 

αναγκαστικής διαχείρισης γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου αυτού (protodikeio-patras.gov.gr).  

6.- Αιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών αρμοδιότητας  του Α΄ Πολιτικού 

Τμήματος (λ.χ περί μη άσκησης ενδίκου μέσου, περί μη θέσης σε δικαστική 

συμπαράσταση, κλπ), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail 

politiko1patra@gmail.com, με πλήρη στοιχεία του αιτούντος και αριθμό τηλεφώνου 

επικοινωνίας. Ως προς το αρχείο δικογράφων του Α΄ πολιτικού τμήματος (4ος  

όροφος παραρτήματος) θα εξυπηρετούνται μόνο επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννόησης με το τμήμα αυτό (τηλ. 2610 310715). 

7.- Οποιοδήποτε άλλο θέμα επείγοντος χαρακτήρα τυχόν προκύψει θα κρίνεται από 

τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο  ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (Πρόεδρο 

Υπηρεσίας). 

8.- Η παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε τμήμα του Πρωτοδικείο Πατρών 

γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά , στους γνωστούς αριθμούς τηλεφώνου που 

αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού (ενδεικτικά: Γραμματεία 

2610 314490,  Αρχείο 2610 311753, Α Πολιτικό Τμήμα 2610 310715, Β Πολιτικό 

τμήμα –έδρες  2610 342714, Ασφαλιστικά Μέτρα 2610 317531). Η είσοδος πολίτη 

(μη δικηγόρου) στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών επιτρέπεται στις εξαιρετικές 

και μόνο περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα πράξη (και ως άνω Κ.Υ.Α).  

 ΙΙΙ) Η υπ’ αρ. 374/2020 πράξη μας (Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πρωτοδικείου Πατρών, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 484/2020 πράξη μας) εξακολουθεί να ισχύει. 

 

    Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 



Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών 

και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 

 

                                              Πάτρα, 18  Ιανουαρίου 2021 

                                       Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

 

                                                  Αντώνιος Κ. Αλαπάντας 

                                                  Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 

 

 



σελ. 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

                                            Π Ρ Α Ξ Η         14  /2021 

 

   Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ.1293/8.1.2021 περί μέτρων πρόληψης για τον 

κορωνοϊό (ΦΕΚ Β 30/8.1.2021), κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, διευκρινίζουμε 

και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 11 Iανουαρίου 2021 (και 

ώρα 6.00 π.μ) έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 (και ώρα 6.00 π.μ) :   

             Ι.-  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

Αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

Αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

Αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. Α): 

 Βα) οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και 

οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και 

Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 

51).  

Ββ) Οι δίκες της (νέας) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87). 

Βγ) Οι δίκες επί ενδίκων μέσων ενώπιον του δικάζοντος ως εφετείου Πρωτοδικείου 

Πατρών, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων κατά 

την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες 

αυτές 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 εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 



σελ. 2 

Βδ) Οι δίκες της (παλαιάς) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 .  

Βε) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και οι δίκες επί εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, 

εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες.  

Βστ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με 

τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. 

βζ) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς 

επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας και υποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α' 214), 

στις οποίες δεν  εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων 

βεβαιώσεων. 

Στις προηγούμενες περιπτώσεις Βδ, Βε, Βστ και Βζ  λαμβάνει χώρα την προτεραία 

της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η 

οποία πρέπει να κοινοποιείται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πατρών με τη 

χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις γνωστές διευθύνσεις 

(protodikeiopatron@otenet.gr   ή   protodikeiopatras@gmail.com), ότι η συγκεκριμένη 

υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση πρέπει να 

είναι ορισμένη (να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τον 

αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων 

δικηγόρων). Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί εμπροθέσμως και από το σύνολο  

των διαδίκων, η υπόθεση θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση και θα συζητηθεί 

παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση 

μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων,  οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν 

συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων. Στις ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατατίθενται και οι δηλώσεις –

αιτήματα (συναινετικής)  αναβολής των πολιτικών υποθέσεων από όλους τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων κατά το άρθρο 158 §2 του ν. 4764/2020. 

Οι υποθέσεις συναινετικής ανάκλησης, εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης 

υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 161  ν. 4764/2020 . 

Βη) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982.   



σελ. 3 

Βθ) Η χορήγηση και ανάκληση 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 (η οποία υπάγεται στην αναστολή), παρατείνονται οίκοθεν 

με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει τη 

διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

Βι) 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. 

Βια) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

Βιβ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου Πατρών, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση 

υποθέσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις, καθώς και η κλήρωση των 

συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων 

ασφαλιστικών μέτρων. 

 Βιγ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο 

προσωρινής κράτησης. 

Βιδ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά 

περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

Βιε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις 

αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση. 



σελ. 4 

Βιστ) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας 

κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 

431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 

ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 

το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 

προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, 

Α'95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α'106) και στη μετατροπή της 

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 

5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

Βιζ)  Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεων του Εισαγγελέα περί άρσης ή 

αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α' 95). 

βιη) Η δημοσίευση αποφάσεων. Οι διασκέψεις μπορούν να γίνονται και  εξ 

αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

βιθ) Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής 

και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης 

διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας 

δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Πατρών και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου αυτού.  

ΙΙ.- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ 

1.- Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών για την 

εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού από ώρα 8.30 έως 14.00 (εργάσιμες ημέρες), 

εκτός αν υπάρχει λόγος κατεπείγοντος (λ.χ τελευταία ημέρα νόμιμης προθεσμίας), 

οπότε μόνο για την ενέργεια αυτή η Γραμματεία θα λειτουργεί και έως το πέρας του 

νόμιμου ωραρίου (ώρα 15.00). 

2.-  Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, ενδίκων μέσων 

και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) πλην των ασφαλιστικών μέτρων και η αίτηση -

παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α’ Πολιτικού Τμήματος θα γίνεται στον 
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2ο όροφο του παραρτήματος του Πρωτοδικείου Πατρών (οδός Κανάρη αρ. 54). Η 

διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (αρ. τηλ. 2610 

310715). Η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και σχετικών εγγράφων της τακτικής 

διαδικασίας θα γίνεται κανονικά στον 4ο όροφο του παραρτήματος. 

   3.- Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄ αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους 

παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) στις ως άνω 

γνωστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου αυτού και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο 

τμήμα (γραφείο 29), κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης (αρ. τηλ. 2610 311753). 

Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων –πρακτικών και απόγραφα χορηγούνται μόνο 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29, τηλ. 

2610 311753). Πιστοποιητικά του τμήματος αυτού (Γραμματεία- Αρχείο) χορηγούνται 

μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (γραφείο 29, τηλ. 2610 311753). Η 

επικοινωνία με το Αρχείο του Πρωτοδικείου Πατρών (γραφείο 29)  μπορεί να γίνεται 

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  arxeioprotodikeiopatras@gmail.com. 

4.- Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση 

διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου ούτε αιτήσεις για 

παροχή νομικής βοήθειας, παρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν 

έγκρισης του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του Προέδρου Υπηρεσίας .  

5.- Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων, των εταιρειών και της 

αναγκαστικής διαχείρισης γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου αυτού (protodikeio-patras.gov.gr).  

6.- Αιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών αρμοδιότητας  του Α΄ Πολιτικού 

Τμήματος (λ.χ περί μη άσκησης ενδίκου μέσου, περί μη θέσης σε δικαστική 

συμπαράσταση, κλπ), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail 

politiko1patra@gmail.com, με πλήρη στοιχεία του αιτούντος και αριθμό τηλεφώνου 

επικοινωνίας. Ως προς το αρχείο δικογράφων του Α΄ πολιτικού τμήματος (4ος  

όροφος παραρτήματος) θα εξυπηρετούνται κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννόησης με το τμήμα αυτό (τηλ. 2610 310715). 

7.- Στα ανακριτικά γραφεία θα γίνονται μόνο οι επείγουσες ανακριτικές πράξεις κατά 

την κρίση του αρμόδιου ανακριτή. 
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8.- Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος χαρακτήρα τυχόν προκύψει θα κρίνεται 

από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο  ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (Πρόεδρο 

Υπηρεσίας). 

9.- Η παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε τμήμα του Πρωτοδικείο Πατρών 

γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά , στους γνωστούς αριθμούς τηλεφώνου που 

αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού (ενδεικτικά: Γραμματεία 

2610 314490,  Αρχείο 2610 311753, Α Πολιτικό Τμήμα 2610 310715, Β Πολιτικό 

τμήμα –έδρες  2610 342714, Ασφαλιστικά Μέτρα 2610 317531). Η είσοδος πολίτη 

(μη δικηγόρου) στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών επιτρέπεται στις εξαιρετικές 

και μόνο περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα πράξη (και ως άνω Κ.Υ.Α).  

 ΙΙΙ) Η υπ’ αρ. 374/2020 πράξη μας (Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πρωτοδικείου Πατρών, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 484/2020 πράξη μας) εξακολουθεί να ισχύει. 

    Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών 

και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 

                                              Πάτρα, 11  Ιανουαρίου 2021 

                                       Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

 

                                                  Αντώνιος Κ. Αλαπάντας 

                                                  Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 

 

 

 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

                                               Π Ρ Α Ξ Η     497 / 2020  

 

Κατόπιν της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ. 80189/12.12.2020 περί μέτρων 

πρόληψης για τον κορωνοϊό (ΦΕΚ Β 5486/12.12.2020), παρατείνουμε την 

ισχύ της υπ΄αρ. 484/2020 σχετικής πράξης μας από 13 Δεκεμβρίου 2020 έως 

και 7 Ιανουαρίου 2021 (και ώρα 6.00). 

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην  είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί 

σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών και ο Δικηγορικός Σύλλογος 

Πατρών. 

                                    Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

                                       Αντώνιος Κ. Αλαπάντας 

                                      Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

                                            Π Ρ Α Ξ Η      488  /2020 

 

    Κατόπιν της  Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ.78363/5.12.2020 περί μέτρων πρόληψης για τον 

κορωνοϊό (ΦΕΚ Β 5350/5.12.2020), ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 (και ώρα 6.00)  

παρατείνουμε την ισχύ της σχετικής πράξης μας με αρ. 484/2020. 

    Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών 

και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 

 
                                                       Πάτρα,  7  Δεκεμβρίου 2020 

                                       Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

 

                                                  Αντώνιος Κ. Αλαπάντας 

                                                  Πρόεδρος Πρωτοδικών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

                                            Π Ρ Α Ξ Η       484 / 2020 

 

   Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ.76629/27.11.2020 περί μέτρων πρόληψης για 

τον κορωνοϊό (ΦΕΚ Β 5255/28.11.2020), κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, 

διευκρινίζουμε και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 

2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 :   

             Ι.-  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

Αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

Αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

Αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

Β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. Α): 

 Βα) οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και 

οι προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και 

Μονομελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 

51).  

Ββ) Οι δίκες της (νέας) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4335/2015 (Α' 87). 

Βγ) Οι δίκες επί ενδίκων μέσων ενώπιον του δικάζοντος ως εφετείου Πρωτοδικείου 

Πατρών, οι οποίες έχουν εκδικαστεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων κατά 

την τακτική διαδικασία ή σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών διαδικασιών. Οι δίκες 

αυτές 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 εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 



σελ. 2 

Βδ) Οι δίκες της (παλαιάς) τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 

51), οι δίκες ειδικών διαδικασιών και οι δίκες επί εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, 

εισαγόμενων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες. Στις 

περιπτώσεις αυτές λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου (και ώρα 12.00 

μεσημβρινή) έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία 

πρέπει να κοινοποιείται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πατρών με τη χρήση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις γνωστές διευθύνσεις (protodikeiopatron@otenet.gr 

και protodikeiopatras@gmail.com), ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς 

την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση πρέπει να είναι ορισμένη (να αναφέρει τον 

αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα 

στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων). Εφόσον η 

σχετική δήλωση αποσταλεί εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων 

δικηγόρων όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση 

και θα συζητηθεί παρουσία των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση από τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των διαδίκων,  οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν 

συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων. Στις ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατατίθενται και οι δηλώσεις –

αιτήματα (συναινετικής)  αναβολής των πολιτικών υποθέσεων από όλους τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων κατά το άρθρο 72 §2 ν. 4722/2020. 

Βε) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο την εγγυοδοσία, 

εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική 

κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, 

αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, 

Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, τις 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 

ΚΠολΔ. Οι υποθέσεις συναινετικής ανάκλησης, εξάλειψης ή μεταρρύθμισης 

προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 § 1 του 

ν. 4684/2020 (η ισχύς του οποίου έχει παραταθεί έως 31.12.2020). 

Βστ) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο  τη θέση σε δικαστική 

συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ και την 

ακούσια νοσηλεία. 
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Βζ) Η εκδίκαση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982.   

Βη) χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών (σε υποθέσεις της 

αμφισβητούμενης ή της εκούσιας δικαιοδοσίας), 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, η οποία υπάγεται στην αναστολή, παρατείνονται οίκοθεν με 

απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει τη 

διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

Βθ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

Βι) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου Πατρών, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση 

υποθέσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω περιπτώσεις (Βια, Βιβ), καθώς και η 

κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των 

υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων. 

 Βια) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο 

προσωρινής κράτησης. 

Βιβ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά 

περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

Βιγ) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας 

κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 

431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 

ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 

το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 

προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, 

Α'95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α'106) και στη μετατροπή της 
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χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 

5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

Βιδ)  Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεων του Εισαγγελέα περί άρσης ή 

αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ, ν. 4619/2019, Α' 95). 

βιε) Η δημοσίευση αποφάσεων. Οι διασκέψεις μπορούν να γίνουν  εξ αποστάσεως, 

με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

βιστ) Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής 

και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης 

διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας 

δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Πατρών και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου αυτού.  

ΙΙ.- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ 

1.- Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Πατρών για την 

εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού από ώρα 8.30 έως 14.00 (εργάσιμες ημέρες), 

εκτός αν υπάρχει λόγος κατεπείγοντος (λ.χ τελευταία ημέρα νόμιμης προθεσμίας), 

οπότε μόνο για την ενέργεια αυτή η Γραμματεία θα λειτουργεί και έως το πέρας του 

νόμιμου ωραρίου. 

2.-  Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, ενδίκων μέσων 

και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) πλην των ασφαλιστικών μέτρων και η αίτηση -

παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών του Α’ Πολιτικού Τμήματος θα γίνεται στον 

2ο όροφο του παραρτήματος του Πρωτοδικείου Πατρών (οδός Κανάρη αρ. 54). Η 

διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (αρ. τηλ. 2610 

310715). Η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και σχετικών εγγράφων της τακτικής 

διαδικασίας θα γίνεται κανονικά στον 4ο όροφο του παραρτήματος. 

   3.- Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄ αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους 

παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) στις ως άνω 



σελ. 5 

γνωστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου αυτού και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο 

τμήμα (γραφείο 29), κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης (αρ. τηλ. 2610 311753). 

Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων –πρακτικών και απόγραφα χορηγούνται μόνο 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29, τηλ. 

2610 311753). Πιστοποιητικά του τμήματος αυτού (Γραμματεία- Αρχείο) χορηγούνται 

μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (γραφείο 29, τηλ. 2610 311753). Η 

επικοινωνία με το Αρχείο του Πρωτοδικείου Πατρών (γραφείο 29)  μπορεί να γίνεται 

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  arxeioprotodikeiopatras@gmail.com. 

4.- Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση 

διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου ούτε αιτήσεις για 

παροχή νομικής βοήθειας, παρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν 

έγκρισης του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του Προέδρου Υπηρεσίας .  

5.- Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων, των εταιρειών και της 

αναγκαστικής διαχείρισης γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου αυτού (protodikeio-patras.gov.gr).  

6.- Αιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών αρμοδιότητας  του Α Πολιτικού 

Τμήματος (λ.χ περί μη άσκησης ενδίκου μέσου, περί μη θέσης σε δικαστική 

συμπαράσταση, κλπ), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail 

politiko1patra@gmail.com, με πλήρη στοιχεία του αιτούντος και αριθμό τηλεφώνου 

επικοινωνίας. Ως προς το αρχείο δικογράφων του Α πολιτικού τμήματος (4ος  όροφος 

παραρτήματος) θα εξυπηρετούνται κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννόησης με το τμήμα αυτό (τηλ. 2610 310715). 

7.- Στα ανακριτικά γραφεία θα γίνονται μόνο οι επείγουσες ανακριτικές πράξεις κατά 

την κρίση του αρμόδιου ανακριτή. 

8.- Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος χαρακτήρα τυχόν προκύψει θα κρίνεται 

από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο  ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (Πρόεδρο 

Υπηρεσίας). 

9.- Η παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε τμήμα του Πρωτοδικείο Πατρών 

γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά , στους γνωστούς αριθμούς τηλεφώνου που 

αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού (ενδεικτικά: Γραμματεία 

2610 314490,  Αρχείο 2610 311753, Α Πολιτικό Τμήμα 2610 310715, Β Πολιτικό 

τμήμα –έδρες  2610 342714, Ασφαλιστικά Μέτρα 2610 317531). Η είσοδος πολίτη 



σελ. 6 

(μη δικηγόρου) στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών επιτρέπεται στις εξαιρετικές 

και μόνο περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα πράξη (και ως άνω ΚΥΑ).  

 ΙΙΙ) Η υπ’ αρ. 374/2020 πράξη μας (Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πρωτοδικείου Πατρών) 

εξακολουθεί να ισχύει, με μόνη τροποποίηση της (με βάση την ως άνω ΚΥΑ) την 

ακόλουθη:  «Μέγιστος αριθμός προσώπων μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στις μεγάλες 

αίθουσες- ακροατήρια (4 και 23) και μέχρι δώδεκα (12) άτομα για τις μικρές (3 και 24)  

(αντί για μέχρι 15 στις μικρές  και 20 στις μεγάλες αίθουσες στην ως άνω πράξη). 

Κατ΄ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε 

(15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των 

ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο 

χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2021 και για 

τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος 

προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων». 

    Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και 

στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών 

και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 

                                              Πάτρα, 1η  Δεκεμβρίου 2020 

                                       Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

                                                  Αντώνιος Κ. Αλαπάντας 

                                                  Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

                                            Π Ρ Α Ξ Η      446    /2020 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ.71342/6.11.2020 περί μέτρων πρόληψης 

για τον κορωνοϊό (ΦΕΚ Β 4899/6.11.2020), κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων, 

διευκρινίζουμε και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 

2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 :   

Ι.-  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

αβ) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 

καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

αγ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της 

διενέργειας πλειστηριασμών. 

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α): 

βα) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ, καθώς και οι 

προθεσμίες που αφορούν τις υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς και Μονομελούς 

Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 

2915/2001 (Α' 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α' 51). Εξαιρούνται, 

επίσης, ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 6.11.2020, οι 

δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης - αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο 

και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στη 

διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

ββ) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4335/2015 (Α' 87). 



βγ) Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς 

εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της 

δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία 

κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (στα γνωστά mail του πρωτοδικείου: protodikeiopatron@otenet.gr και 

protodikeiopatras@gmail.com)  ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την 

εξέταση μαρτύρων. Στις ίδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατατίθενται και οι δηλώσεις 

αναβολής των πολιτικών υποθέσεων από τους πληρεξούσιους δικηγόρους κατά το 

άρθρο 72§2 ν. 4722/2020. 

βδ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο την εγγυοδοσία, 

εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική 

κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, 

αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, 

Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 

ΚΠολΔ. Οι υποθέσεις συναινετικής ανάκλησης, εξάλειψης ή μεταρρύθμισης 

προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 § 1 του 

ν. 4684/2020 (η ισχύς του οποίου έχει παραταθεί έως 31.12.2020). 

βε) Οι δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο  τη θέση σε δικαστική 

συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ και την 

ακούσια νοσηλεία. 

βστ) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς 

κλήτευση του αντιδίκου. 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. 

βζ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

βη) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών 

Δικαστηρίων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση 

υποθέσεις που εμπίπτουν στις περ. βθ) και βι), καθώς και η κλήρωση των 

συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων 

ασφαλιστικών μέτρων. 



 βθ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο 

προσωρινής κράτησης. 

βι) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των 

οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 

αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος 

παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά 

περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

βια) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας 

κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 

431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 

ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 

το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 

προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, 

Α'95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α'106) και στη μετατροπή της 

χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 

5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

βιβ) Η δημοσίευση αποφάσεων. 

  βιγ) Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής 

και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το 

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την 

εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 

εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης 

διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας 

δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Πατρών και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου αυτού. Οι διασκέψεις γίνονται , εφόσον 

είναι εφικτό, εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

ΙΙ.- ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ 

1.- Ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας για την εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού 

8.30-14.00 (εργάσιμες ημέρες), εκτός αν υπάρχει λόγος κατεπείγοντος (λ.χ τελευταία 



ημέρα νόμιμης προθεσμίας), οπότε μόνο για την ενέργεια αυτή η Γραμματεία θα 

λειτουργεί και έως το πέρας του νόμιμου ωραρίου. 

2.-  Η κατάθεση (και παραλαβή) δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, ενδίκων μέσων 

και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης) και η αίτηση -παραλαβή των σχετικών 

πιστοποιητικών του Α’ Πολιτικού Τμήματος θα γίνεται στον 2ο όροφο του 

παραρτήματος του Πρωτοδικείου (οδός Κανάρη αρ. 54). Η διαδικασία παραίτησης 

από τα ένδικα μέσα θα γίνεται στον ίδιο χώρο, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης 

με το αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (τηλ. 2610 310715). Η κατάθεση προτάσεων, 

προσθηκών και σχετικών εγγράφων της τακτικής διαδικασίας θα γίνεται κανονικά 

στον 4ο όροφο του παραρτήματος. 

      Λόγω του αναγκαίου χρόνου προετοιμασίας, αναφορικά με το Α Πολιτικό Τμήμα,  

σήμερα  (Δευτέρα 9/5/2020), δεν κατατίθενται αγωγές, λοιπά εισαγωγικά δικόγραφα, 

ένδικα μέσα και αιτήσεις πιστοποιητικών ούτε θα παραλαμβάνονται δικόγραφα και 

πιστοποιητικά,  παρά μόνο όσα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα με έγκριση του 

Προέδρου Υπηρεσίας (με εξαίρεση την κατάθεση αγωγών, προτάσεων, εγγράφων, 

προσθηκών της νέας και παλαιάς τακτικής διαδικασίας και αιτήσεις δικαστικής 

συμπαράστασης που θα γίνεται κανονικά στον 4ο όροφο του παραρτήματος). 

3.- Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται κατ΄ αρχήν με ηλεκτρονικό τρόπο στους 

παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) στις ως άνω 

γνωστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πρωτοδικείου αυτού και σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου) από το αρμόδιο 

τμήμα (γραφείο 29), κατόπιν  τηλεφωνικής συνεννόησης (αρ. τηλ. 2610 311753). 

Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων –πρακτικών και απόγραφα χορηγούνται μόνο 

κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο τμήμα (γραφείο 29, τηλ. 

2610 311753). Πιστοποιητικά του τμήματος αυτού (Γραμματεία- Αρχείο) χορηγούνται 

μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (γραφείο 29, τηλ. 2610 311753). 

4.- Για την ως άνω αναφερόμενη στην ΚΥΑ (βγ) περίπτωση, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εισαγωγή της υπόθεσης στο πινάκιο και τη συζήτηση αυτής σε 

πρώτο βαθμό είναι η αποστολή (την προτεραία της δικασίμου και έως ώρα 12.00 

μεσημβρινή) δήλωσης των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση 

πρέπει να είναι ορισμένη (να αναφέρει τον αριθμό κατάθεσης του εισαγωγικού 

δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία 



των πληρεξουσίων δικηγόρων). Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί, 

εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων όλων των διαδίκων, η υπόθεση 

θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα 

πρέπει να φροντίζουν για τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση, που τους 

αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των έγγραφων 

δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ προς αποφυγή ερημοδικίας. 

5.- Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση 

διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου ούτε αιτήσεις για 

παροχή νομικής βοήθειας παρά μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν 

έγκρισης του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του Προέδρου Υπηρεσίας .  

6.- Η χορήγηση των πιστοποιητικών των πτωχεύσεων, των εταιρειών και της 

αναγκαστικής διαχείρισης γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 

ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου αυτού (protodikeio–patras.gov.gr).  

7.- Αιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών αρμοδιότητας  του Α Πολιτικού 

Τμήματος (λ.χ περί μη άσκησης ενδίκου μέσου, περί μη θέσης σε δικαστική 

συμπαράσταση, κλπ), θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail 

politiko1patra@gmail.com, με πλήρη στοιχεία του αιτούντος και αριθμό τηλεφώνου 

επικοινωνίας. Ως προς το αρχείο δικογράφων του Α πολιτικού τμήματος (4ος  όροφος 

παραρτήματος) θα εξυπηρετούνται κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννόησης με το τμήμα αυτό (τηλ. 2610 310715). 

8.- Στα ανακριτικά γραφεία γίνονται μόνο οι επείγουσες ανακριτικές πράξεις κατά την 

κρίση του αρμόδιου ανακριτή. 

9.- Η παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε τμήμα του Πρωτοδικείο αυτού γίνεται 

αποκλειστικά τηλεφωνικά , στους γνωστούς αριθμούς τηλεφώνου που αναγράφονται 

και στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού (ενδεικτικά: Γραμματεία 2610 314490,  

Αρχείο 2610 311753, Α Πολιτικό Τμήμα 2610 310715, Β Πολιτικό τμήμα –έδρες  

2610 342714, Ασφαλιστικά Μέτρα 2610 317531). Η είσοδος πολίτη (μη δικηγόρου) 

στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών επιτρέπεται στις εξαιρετικές και μόνο 

περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα πράξη (και ως άνω ΚΥΑ).  

 ΙΙΙ) Η υπ’ αρ. 374/2020 πράξη μας (Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πρωτοδικείου Πατρών) 

εξακολουθεί να ισχύει, με μόνη τροποποίηση της (με βάση την ως άνω ΚΥΑ) την 



ακόλουθη:  «Μέγιστος αριθμός προσώπων μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στις μεγάλες 

αίθουσες- ακροατήρια (4 και 23) και μέχρι δώδεκα (12) άτομα για τις μικρές (3 και 24)  

(αντί για μέχρι 15 στις μικρές  και 20 στις μεγάλες αίθουσες στην ως άνω πράξη). 

Κατ΄ εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε 

(15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των 

ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο 

χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2021 και για 

τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος 

προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων». 

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών 

και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 

                                              Πάτρα, 9 Νοεμβρίου 2020 

                                       Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

                                                  Αντώνιος Κ. Αλαπάντας 

                                                  Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

 

 


