
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΙΚΔΙΟ 
               Π Α Τ Ρ Ω Ν 

Αξηζκόο Πξάμεο:  ΠΡΑ  41/2021 
Η Γηεπζύλνπζα ην Γηνηθεηηθό  Πξσηνδηθείν Παηξώλ 

Έρνληαο ππόςε: 
1)                    ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 όπσο ηζρύεη,  ηνπ 
«Κώδηθα Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ» 
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 
2)                    ην άξζξν ηεζζαξαθνζηό ηέηαξην ηεο από 1.5.2020 Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ 
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθόηεηα» (ΦΔΚ Α’ 90/2020), όπσο θπξώζεθε 
κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4690/2020 (ΦΔΚ Α’ 104/2020). 
3)                    Σελ ππό ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π.νηθ 31950/21-5-2021  (ΦΔΚ Β΄ 
2141) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ππό ηνλ ηίηιν: «Εκηακηα μέηρα προζηαζίας 
ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοϊού 
COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Επικράηειας για ηο διάζηημα από ηη Δεσηέρα 24 
Μαϊοσ  2021, και ώρα 6:00 έως και ηη Δεσηέρα  31 Μαΐοσ 2021 και ώρα 
6:00», εκ  ηεο νπνίαο,  πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηα Γηθαζηήξηα εηδηθέο 
ξπζκίζεηο (πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ ηεο παξαγξάθνπ 1Β ηνπ άξζξνπ 1 
ηεο ελ ιόγσ Κ.Τ.Α. θαη ππό Α/Α 4. 
4)                    Σελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελόςεη 
ηεο ζπλέρηζεο ησλ επηπηώζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19. 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, από 24.5.2021 ώξα 6:00 έωο 31.5.2021 θαη ώξα 
06:00.   
1) Σν Γηθαζηήξην επαλαιεηηνπξγεί ππό θαλνληθνύο όξνπο ωο πξνο ηελ 
εθδίθαζε ηωλ εθθξεκώλ ππνζέζεωλ ελώπηνλ ηνπ ζρεκαηηζκώλ ηνπ. 
2) Παύεη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο πξναλαθεξόκελεο ΚΥΑ, ήηνη από 
24.05.2021 (άξζξν 12 απηήο), ε αλαζηνιή ηωλ λνκίκωλ θαη δηθαζηηθώλ 
πξνζεζκηώλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθώλ πξάμεωλ θαη άιιωλ 
ελεξγεηώλ ελώπηνλ ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαζώο, επίζεο, 
ηωλ πξνζεζκηώλ ηεο παξαγξαθήο ηωλ ζπλαθώλ αμηώζεωλ πνπ ίζρπε 
έωο ζήκεξα  βάζεη ηωλ ζρεηηθώλ δηαδνρηθώλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεωλ. 
3) ην Γηθαζηήξην ηεξνύληαη ηα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ πξνβιέθζεθαλ 
έλαληη ηνπ θνξσλντνύ covid – 19, θαη αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ θνηλή 
ππνπξγηθή απόθαζε,  όπσο εμεηδηθεύνληαη θαησηέξσ, ήηνη: 
          α) Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο ή αζπίδαο 
πξνζηαζίαο πξνζώπνπ από ηνπο δηθαζηέο, γξακκαηείο, δηθεγόξνπο, 
δηαδίθνπο θαη ινηπνύο παξηζηακέλνπο εληόο ησλ ρώξσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
          β) ε θάζε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ε ρξήζε απνιπκαληηθνύ, ζε θάζε 
εηζεξρόκελν ζην Γηθαζηήξην, επζύο κεηά ηελ είζνδν. Σν απνιπκαληηθό είλαη 
δηαζέζηκν ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
          γ) Κάζε εηζεξρόκελνο ζην Γηθαζηήξην νθείιεη λα ηεξεί απόζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 1.5 κέηξνπ  από νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθό πξόζσπν, δηθαζηηθό 
ιεηηνπξγό, δηθαζηηθό ππάιιειν, δηθεγόξν ή δηάδηθν. Η απόζηαζε απηή, ζα 
ηεξείηαη νπσζδήπνηε θαη  θαηά ηελ είζνδν θαη παξακνλή ζηελ αίζνπζα ηνπ 
αθξναηεξίνπ. 



          δ) Καηά ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ, θαζνξίδεηαη αλώηαην όξην 
εηζεξρνκέλσλ (δηθεγόξσλ, δηαδίθσλ) ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηα 
δεθαπέληε (15) άηνκα, θαηά ηε ζεηξά ησλ εθθσλνπκέλσλ ππνζέζεσλ. ην 
έθζεκα ησλ ππνζέζεσλ αλαγξάθεηαη ζρεηηθή πξόβιεςε, ώζηε αλά δεθαπέληε 
ιεπηά ηεο ώξαο λα εθδηθάδνληαη 10 ππνζέζεηο. Ο εθάζηνηε πξνεδξεύσλ 
θαζίζηαηαη αξκόδηνο γηα ηελ πξνζήθνπζα δηάηαμε ζε επαξθή αξαίσζε ησλ 
δηθαζηώλ ζηελ έδξα  αιιά θαη γηα ηελ ππόδεημε, ζε όινπο ηνπ παξηζηακέλνπο 
ζην αθξναηήξην, ηεο πξνζήθνπζαο δηάηαμεο θαη αξαίσζεο. Η ηπρόλ αλάπηπμε 
από ηνλ εγεηξόκελν πιεξεμνύζην ζα γίλεηαη από ηε ζέζε ηνπ. Καηά ηελ 
αλάπηπμε, λα ηεξείηαη απόζηαζε 2 κέηξσλ από ην πιεζηέζηεξν άηνκν. 
         ε)  Γηα ην πξνζσπηθό ηνπ Γηθαζηεξίνπ πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε δήισζεο 
απηνδηαγλσζηηθνύ ηέζη –covid 19, πνπ πξνθύπηεη από ηηο  ΚΤΑ  (ΦΔΚ Β 
1582/2021 θαη 1583/2021), όζν αθνξά ηνπο   δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο θαη 
ηνπο δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο αληίζηνηρα. 
4) ηελ αίζνπζα ηνπ αθξναηεξίνπ, ζα γίλεηαη θάζε δηθνλνκηθώο 
πξνβιεπόκελε αθξόαζε θαη επηθνπξηθά, ζηελ αίζνπζα δηαζθέςεσο δηθαζηώλ 
ηνπ 3νπ νξόθνπ. 
5) Απαγνξεύεηαη ε ηαπηόρξνλε είζνδνο πιένλ ηνπ ελόο δηθεγόξνπ ή δηαδίθνπ 
ζε θάζε ρώξν ηεο Γξακκαηείαο. Παξαθαινύληαη νη εθηόο Γξακκαηείαο ηπρόλ 
αλακέλνληεο λα ηεξνύλ ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αιιά θαη ηελ ελδεηθλπόκελε 
απόζηαζε. 
6) Η εμππεξέηεζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ ζην Γηθαζηήξην γηα πιεξνθνξίεο θαη 
δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κόλν ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ (νδόο Καλάξε αξ. 60). 
7) Τπελζπκίδεηαη ζρεηηθώο όηη ε θαηάζεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ 
δύλαηαη λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά, ελώ γηα θάζε ππόζεζε ππάξρεη αξηζκόο 
ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο 
λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ πνξεία ηεο. 

Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη 
λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

Πάηξα  24/5/2021 
Η Γηεπζύλνπζα ην Γηθαζηήξην 

  
  

Βαξβάξα πειηνπνύινπ 
Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ Γ.Γ. 

  
  
  

  
  

ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΔΩ ΣΩΝ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟ 
ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟ 24/5/2021  ΔΩ  31/5/2021 

(ΚΤΑ ΦΔΚ Β  2141)   
           Ο θάζε ζπλαιιαζζόκελνο (Γηθεγόξνο, δηάδηθνο, ππάιιεινο 
ππεξεζηώλ πνπ πξνζάγεη  έγγξαθα θιπ), πνπ πξνζέξρεηαη ζην Γηνηθεηηθό 
Πξσηνδηθείν Παηξώλ παξαθαιείηαη λα θαηεπζύλεηαη ζηνλ 1ν όξνθν. ηνλ 
όξνθν απηό έρεη δηακνξθσζεί ρώξνο ππνδνρήο έκπξνζζελ ηνπ αθξναηεξίνπ, 
όπνπ είλαη επρεξέζηεξν λα ηεξνύληαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο.  Οη άιινη 
όξνθνη παξακέλνπλ, θαηά ην δπλαηόλ, θιεηζηνί γηα ην θνηλό πιελ ησλ 



εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα έλεθα ζηελόηεηνο ησλ ρώξσλ ησλ γξαθείσλ θαη πξνο 
απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ. ε πεξίπησζε εηζόδνπ ζα εηζέξρεηαη  
έλαο θάζε θνξά. 
            Οη ζπλαιιαζζόκελνη αθήλνπλ ζηνλ 1ν όξνθν θάζε έγγξαθν πνπ 
ηπρόλ πξνζάγνπλ θαη επηθνηλσλνύλ από εθεί ηειεθσληθά (κε εζσηεξηθή 
ηειεθσληθή θιήζε) άκεζα εθόζνλ παξίζηαηαη αλάγθε, κε ηνλ θαζ' ύιε 
αξκόδην ππάιιειν ζηνπο άλσ νξόθνπο γηα ηελ απαξαίηεηε ζπλελλόεζε, πρ 
γηα λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο, λα 
θαηαζέζνπλ εηζαγσγηθό έγγξαθν πνπ αθνξά ηηο θαη΄ εμαίξεζε δηελεξγνύκελεο 
εξγαζίεο  θιπ. Σα έγγξαθα ζα παξαδνζνύλ ζηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο 
ησλ Σκεκάησλ  ζηνπο πην πάλσ νξόθνπο γηα ηνλ αλάινγν  ρεηξηζκό 
(πξσηόθνιιν, θαηαρώξηζε, θαηάζεζε θαη ελζσκάησζε ζηε δηθνγξαθία θιπ), 
κε νίθνζελ ελέξγεηεο,  γηα ηελ απνθπγή  δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ. Δμάιινπ, 
θάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δηελεξγεί από ην γξαθείν ηνπ 
ηειεθσληθή θιήζε πξνο απεπζείαο ζπλλελόεζε ζην αξκόδην Σκήκα. 
              Πεξαηηέξσ, από ην ίδην ζεκείν νη ζπλαιιαζζόκελνη ζα 
παξαιακβάλνπλ θάζε έγγξαθν πνπ έρνπλ παξαγγείιεη λα ηνπο ρνξεγεζεί. 
Γνζέληνο όηη δελ ηξέρνπλ νη πξνζεζκίεο, ε ζρεηηθή δνζνιεςία ζα 
νινθιεξώλεηαη, θαηά ην πιείζηνλ,  ηελ επόκελε εκέξα. 
           Δπηπιένλ, ζηνλ 1ν όξνθν,  πέξαλ ηνπ Δπηκειεηνύ, ζα επξίζθεηαη θαη 
αξκόδηνο ππάιιεινο,  πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη 
δηεπθξηλήζεηο. Οκνίσο ζα ππάξρεη θαη ζθξαγίδα  «Καηαηέζεθε  ηελ …» ηελ 
νπνία ζα  ζέηεη ν αξκόδηνο ππάιιεινο  άκεζα, ώζηε λα  ζπκπιεξώλεηαη θαη 
ππνγξάθεηαη αξκνδίσο από απηόλ πνπ παξέιαβε θαη απηόλ πνπ παξέδσζε, 
εθόζνλ απαηηείηαη δηθνλνκηθώο. 

Πάηξα 24/5/2021 
Με εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Πξνέδξνπ 

Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο ηεο  Γξακκαηείαο 
  

Γεξάζηκνο Γεώξγηνο  Σζεξεγθνύλεο 
  

  
 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  

σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, μετά την έκδοση της 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/03.04.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1308) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από “τη Δευτέρα, 05 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00”. 
          

  
 Α.  Κατά το ως άνω διάστημα: 

          α.α. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Δικαστηρίου υπό τους ειδικότερους όρους και με τις 
εξαιρέσεις που παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ της παραγράφου 1Β του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και υπό Α/Α 4. 

          β.β. Αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του  [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 
1 α) αα) της Κ.Υ.Α.]. 

           γ.γ. Κατ’ εξαίρεση της προαναφερόμενης προσωρινής αναστολής [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4, 1 γ) της Κ.Υ.Α.]: 
          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 στο άρθρο 82  του ν.4790/2021, 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: βα) εκδικάζονται οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων 

διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Α΄ 170), ββ) 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 στο άρθρο 82  του ν.4790/2021, 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: 

                 6 Απριλίου 2021 - 1ο Τμήμα Συνεδριάσεων  (τηλ. Γραμματείας 2610 

329351 email: dppatron1o@adjustice.gr) 

                     8 Απριλίου 2021  – 2ο Τμήμα Συνεδριάσεων  (τηλ. Γραμματείας 2610 

322836  email: dppatron2o@adjustice.gr) 
 

 
 Ως προς τη συζήτηση των υποθέσεων και την εν γένει διαδικασία στο ακροατήριο κατά το χρονικό 

διάστημα από 12.04.2021 και εντεύθεν, αναμένεται νέα ρύθμιση.  

          
          Γ. Κατόπιν τούτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

          α) Κατά τις ανωτέρω δικασίμους θα συζητούνται οι υποθέσεις 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, χωρίς νέα 

κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα. Ειδικά οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής 



μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013 συζητούνται και με παράσταση 
των διαδίκων στο ακροατήριο. 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.  

          β) Τα ανωτέρω έγγραφα κατατίθενται από τους διαδίκους με φυσική παρουσία στο αρμόδιο Γραφείο της 
Γραμματείας του οικείου δικαστηρίου.  

           γ) Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι ο διάδικος παραστάθηκε και έχει την δυνατότητα κατάθεσης των εν 
λόγω εγγράφων, είναι η υποβολή δήλωσης παράστασης μέχρι τις 14:00 της προηγουμένης της δικασίμου.  

          δ) Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα (και μέχρι τις 31 Μαΐου 2021) ισχύουν οι ειδικές 
δικονομικές διατάξεις του άρθρου 82 του N.4790/31.03.2021 (ΦΕΚ 48). 

         ε) Επιπροσθέτως, 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  [ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α 4 αριθ. 1 α) αβ), αγ) της Κ.Υ.Α.].  
          στ)  Εφαρμόζεται στο Δικαστήριο το από 8/10/2020 “Σχέδιο Δράσης»  για προστασία από τον ιό  covid-

19  που ευρίσκεται  στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (ανακοινώσεις)  και περαιτέρω, στην ιστοσελίδα του 
Δικαστηρίου (επικοινωνία) υφίσταται κατάλογος με τα τηλέφωνα επικοινωνίας και οι επιμέρους ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις της Γραμματείας του Δικαστηρίου. 
  

Πάτρα 5/4/2021 
η Διευθύνουσα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών 

  
  

Βαρβάρα Σπηλιοπούλου 
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Πράξης:  ΠΡΑ  31/2021 
Η Διευθύνουσα το Διοικητικό  Πρωτοδικείο Πατρών 

Έχοντας 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 υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/03.04.2021(ΦΕΚ Β΄ 1308) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα 
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από “τη Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00”, εκ της οποίας, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι, δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 
1Α αυτής, η περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, εξακολουθεί να ευρίσκεται στο επίπεδο του πολύ αυξημένου κινδύνου 
και περαιτέρω, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, για τα Δικαστήρια ειδικές ρυθμίσεις (που παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ 
της παραγράφου 1Β του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και υπό Α/Α 4, στήλη υπό τον τίτλο «Επίπεδο πολύ 
αυξημένου κινδύνου»). 
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 5.4.2021 ώρα 6:00 έως 12.4.2021 και ώρα 06:00 

Στο Δικαστήριο τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν έναντι του κορωνοϊού covid – 19, και 
αναφέρονται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,  όπως εξειδικεύονται κατωτέρω, ήτοι: 

1) Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, 
δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του Δικαστηρίου. 



2) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού, σε κάθε εισερχόμενο στο Δικαστήριο, ευθύς 
μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό είναι διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου. 

3) Κάθε εισερχόμενος στο Δικαστήριο οφείλει να τηρεί απόσταση τουλάχιστον 1.5 μέτρου  από 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, δικαστικό λειτουργό, δικαστικό υπάλληλο, δικηγόρο ή διάδικο. Η απόσταση 
αυτή, θα τηρείται οπωσδήποτε και  κατά την είσοδο και παραμονή στην αίθουσα του ακροατηρίου. 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. 

4) Kατά την, κατ΄ εξαίρεση εκδίκαση υποθέσεων, καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων (δικηγόρων, 
διαδίκων) στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα δεκαπέντε (15) άτομα, κατά τη σειρά των εκφωνουμένων 
υποθέσεων. 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 ανάπτυξη από τον εγειρόμενο πληρεξούσιο θα γίνεται από τη θέση του. Κατά την 
ανάπτυξη, να τηρείται απόσταση 2 μέτρων από το πλησιέστερο άτομο. 

5) Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία του 
Δικαστηρίου μπορούν να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, και εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

6) Στην αίθουσα του ακροατηρίου, θα γίνεται κάθε δικονομικώς προβλεπόμενη ακρόαση  και επικουρικά, 
στην αίθουσα διασκέψεως δικαστών του 3ου ορόφου. 

7) Η εξυπηρέτηση των προσερχομένων στο Δικαστήριο για διαδικαστικές ενέργειες γίνεται αποκλειστικά 
μόνο στον πρώτο όροφο του Δικαστηρίου (οδός Κανάρη αρ. 60), σύμφωνα με την συναφή ανακοίνωση  του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γραμματείας. Ενεκα στενότητος, απαγορεύεται η ταυτόχρονη είσοδος πλέον του 
ενός δικηγόρου ή διαδίκου στον ίδιο χώρο γραφείων της Γραμματείας. Παρακαλούνται οι εκτός Γραμματείας τυχόν 
αναμένοντες να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, αλλά και την ενδεικνυόμενη απόσταση. Η χρήση του 
ανελκυστήρα, κατά το δυνατόν, να αποφεύγεται. Εφόσον χρησιμοποιείται να εισέρχεται ένα άτομο κάθε φορά. 

8) Συνιστάται, στους δικηγόρους και στους διαδίκους να μην προσέρχονται στο Δικαστήριο, για όσο 
διάστημα διαρκεί η αναστολή εργασιών, αλλά να προτιμούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά. Υπενθυμίζεται σχετικώς 
ότι η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, ενώ για κάθε εκκρεμή υπόθεση 
υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, μέσω της πύλης adjustice.gr, ο οποίος επιτρέπει στους 
ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υπόθεσής τους. 

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 
Πάτρα  5.4.2021 

Η Διευθύνουσα το Δικαστήριο 
  
  

Βαρβάρα Σπηλιοπούλου 
Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ 

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

 



  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ 
               Π Α Σ Ρ Ω Ν 
  

Απιθμόρ Ππάξηρ:  ΠΡΑ  23/2021 

Η Γηεπζύλνπζα ην Γηνηθεηηθό  Πξσηνδηθείν Παηξώλ. 
 Έρνληαο ππόςε: 

1)    ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 όπσο ηζρύεη,  ηνπ «Κώδηθα 
Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ» 
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 

2)     ην άξζξν ηεζζαξαθνζηό ηέηαξην ηεο από 1.5.2020  Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηελ 
επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθόηεηα» (ΦΔΚ 
Α’ 90/2020), όπσο θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4690/2020 (ΦΔΚ 
Α’ 104/2020). 

3)    Σελ ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805 (ΦΔΚ Β 843/3.3.2021) Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ ηίηιν: «Έκηακηα μέηρα 
προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω 
διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για 
ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηην 
Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00.», όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ 
ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/5.3.2021 (ΦΔΚ Β 
895/6.3.2021), Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ 
ηίηιν: «Ανηικαηάζηαζη ηης σπό ζηοιτεία Γ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 
κοινής σποσργικής απόθαζης Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας 
σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω δια- ζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-
19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 
Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηην Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και 
ώρα 6:00 (Β’ 843)», εθ ηεο νπνίαο, κεηαμύ άιισλ, πξνθύπηεη όηη, 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 πεξ. 1Αβ απηήο, ε πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
Αραΐαο, επξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ πνιύ απμεκέλνπ θηλδύλνπ θαη 
πεξαηηέξσ, πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηα Γηθαζηήξηα εηδηθέο 
ξπζκίζεηο (ππ΄ αξ 4 ηνπ νξηδόληηνπ πίλαθα, ζηήιε ππό ηνλ ηίηιν 
«Δπίπεδν πνιύ απμεκέλνπ θηλδύλνπ». 

4)     ηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελόςεη ηεο 
ζπλέρηζεο ησλ επηπηώζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID -
19. 

  

Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε  
  
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα, από 8/3/2021 ώπα 6:00 έωρ 16/3/2021 και ώπα 
06:00 : 
  

1) Αλαζηέιινληαη πξνζσξηλά, θαη κέρξη ηελ έθδνζε λεόηεξεο απόθαζεο : 
α) νη εξγαζίεο ησλ δηθαζηηθώλ ζρεκαηηζκώλ, 
β) νη λόκηκεο θαη δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθώλ 
πξάμεσλ θαη άιισλ ελεξγεηώλ, ελώπηνλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ παξόληνο 
Γηθαζηεξίνπ, θαζώο επίζεο θαη ηεο παξαγξαθήο ησλ ζπλαθώλ αμηώζεσλ θαη 
 νη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαη δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκώλ. 



Καη’ εμαίξεζε, εμεηάδνληαη αηηήκαηα έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, 
αηηήζεηο παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, αληηξξήζεηο θαηά 
απόθαζεο θξάηεζεο αιινδαπνύ θαη αληίζηνηρεο αηηήζεηο αλάθιεζεο θαηά 
εθδνζεηζώλ απνθάζεσλ, ππνβάιινληαη θαη εθδηθάδνληαη έλδηθα βνεζήκαηα 
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηεο από 25.2.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ (πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4682/2020, Α’ 76). 

2) ην Γηθαζηήξην ηεξνύληαη ηα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ πξνβιέθζεθαλ 
έλαληη ηνπ θνξσλντνύ covid – 19, θαη αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ θνηλή 
ππνπξγηθή απόθαζε,  όπσο εμεηδηθεύνληαη θαησηέξσ, ήηνη: 
α) Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο ή αζπίδαο 
πξνζηαζίαο πξνζώπνπ από ηνπο δηθαζηέο, γξακκαηείο, δηθεγόξνπο, 
δηαδίθνπο θαη ινηπνύο παξηζηακέλνπο εληόο ησλ ρώξσλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
β) ε θάζε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ε ρξήζε απνιπκαληηθνύ, ζε θάζε 
εηζεξρόκελν ζην Γηθαζηήξην, επζύο κεηά ηελ είζνδν. Σν απνιπκαληηθό είλαη 
δηαζέζηκν ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
γ)  Κάζε εηζεξρόκελνο ζην Γηθαζηήξην νθείιεη λα ηεξεί απόζηαζε 
ηνπιάρηζηνλ 1.5 κέηξνπ  από νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθό πξόζσπν, δηθαζηηθό 
ιεηηνπξγό, δηθαζηηθό ππάιιειν, δηθεγόξν ή δηάδηθν. Η απόζηαζε απηή, ζα 
ηεξείηαη νπσζδήπνηε θαη  θαηά ηελ είζνδν θαη παξακνλή ζηελ αίζνπζα ηνπ 
αθξναηεξίνπ. 
δ) Καηά ηελ θαη΄ εμαίξεζε εθδίθαζε ππνζέζεσλ, θαζνξίδεηαη αλώηαην όξην 
εηζεξρνκέλσλ (δηθεγόξσλ, δηαδίθσλ) ζην αθξναηήξην ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηα 
δεθαπέληε (15) άηνκα, θαηά ηε ζεηξά ησλ εθθσλνπκέλσλ ππνζέζεσλ. 
Ο εθάζηνηε πξνεδξεύσλ θαζίζηαηαη αξκόδηνο γηα ηελ πξνζήθνπζα δηάηαμε ζε 
επαξθή αξαίσζε ησλ δηθαζηώλ ζηελ έδξα  αιιά θαη γηα ηελ ππόδεημε, ζε 
όινπο ηνπ παξηζηακέλνπο ζην αθξναηήξην, ηεο πξνζήθνπζαο δηάηαμεο θαη 
αξαίσζεο. Η ηπρόλ αλάπηπμε από ηνλ εγεηξόκελν πιεξεμνύζην ζα γίλεηαη από 
ηε ζέζε ηνπ. Καηά ηελ αλάπηπμε, λα ηεξείηαη απόζηαζε 2 κέηξσλ από ην 
πιεζηέζηεξν άηνκν. 
  

3) Οη δηαζθέςεηο, θαζώο θαη ε δηεθπεξαίσζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο, 
πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ κπνξνύλ λα γίλνληαη, εθόζνλ 
είλαη εθηθηό, θαη εμ απνζηάζεσο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ κέζσλ. 

  
4) ηελ αίζνπζα ηνπ αθξναηεξίνπ,  ζα γίλεηαη θάζε δηθνλνκηθώο 

πξνβιεπόκελε αθξόαζε  θαη επηθνπξηθά, ζηελ αίζνπζα δηαζθέςεσο δηθαζηώλ 
ηνπ 3νπ νξόθνπ. 

  
5)Γεκνζηεύνληαη απνθάζεηο. 
  
6) Απαγνξεύεηαη ε ηαπηόρξνλε είζνδνο πιένλ ηνπ ελόο δηθεγόξνπ ή 

δηαδίθνπ ζε θάζε ρώξν ηεο Γξακκαηείαο. Παξαθαινύληαη νη εθηόο Γξακκαηείαο 
ηπρόλ αλακέλνληεο λα ηεξνύλ ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, αιιά θαη ηελ 
ελδεηθλπόκελε απόζηαζε. 

  
7) Η εμππεξέηεζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ ζην Γηθαζηήξην γηα δηαδηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κόλν ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ Γηθαζηεξίνπ 
(νδόο Καλάξε αξ. 60), ζύκθσλα κε ηελ ζπλαθή αλαθνίλσζε  ηνπ 
Πξντζηακέλνπ Γηεύζπλζεο ηεο Γξακκαηείαο. 

  



8) Η πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνύ ζηνπο ρώξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ 
εμέηαζε αηηήζεσλ, παξνρή πιεξνθνξηώλ θ.ι.π. πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα 
ακέζσο πξνεγνύκελα αληηθείκελα θαη κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζε 
κεηαγελέζηεξνπο ρξόλνπο, πξέπεη θαηά ην δπλαηόλ λα απνθεύγεηαη. 
πληζηάηαη, ζηνπο δηθεγόξνπο θαη ζηνπο δηαδίθνπο λα κελ πξνζέξρνληαη ζην 
Γηθαζηήξην, γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί ε αλαζηνιή εξγαζηώλ, αιιά λα 
επηθνηλσλνύλ πξώηα ηειεθσληθά. Τπελζπκίδεηαη ζρεηηθώο όηη ε θαηάζεζε 
ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ δύλαηαη λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά, ελώ γηα 
θάζε εθθξεκή ππόζεζε ππάξρεη αξηζκόο ειεθηξνληθήο παξαθνινύζεζεο, ν 
νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ πνξεία 
ηεο ππόζεζεο ηνπο 

  
Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη 

λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 
Πάηξα  8/3/2021 

Η Γηεπζύλνπζα ην Γηθαζηήξην 

 Βαξβάξα πειηνπνύινπ 

Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ ΓΓ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΔΩ ΣΩΝ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟ 
ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΑΠΟ 1.3.2021 ΔΩ 15.3.2021. 

(ΚΤΑ ΦΔΚ Β  793/27.2.2021 & 843/3.3.2021 & 895/2021) 
           Ο θάζε ζπλαιιαζζόκελνο (Γηθεγόξνο, δηάδηθνο, ππάιιεινο 
ππεξεζηώλ πνπ πξνζάγεη  έγγξαθα θιπ), πνπ πξνζέξρεηαη ζην Γηνηθεηηθό 
Πξσηνδηθείν Παηξώλ θαιείηαη λα θαηεπζύλεηαη ζηνλ 1ν όξνθν. ηνλ όξνθν 
απηό έρεη δηακνξθσζεί ρώξνο ππνδνρήο έκπξνζζελ ηνπ αθξναηεξίνπ, όπνπ 
είλαη επρεξέζηεξν λα ηεξνύληαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο.  Οη άιινη όξνθνη 
παξακέλνπλ θιεηζηνί γηα ην θνηλό πιελ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδηαίηεξα έλεθα 
ζηελόηεηνο ησλ ρώξσλ ησλ γξαθείσλ θαη πξνο απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ 
θνξνλντνύ. 
            Οη ζπλαιιαζζόκελνη αθήλνπλ ζηνλ 1ν όξνθν θάζε έγγξαθν πνπ 
ηπρόλ πξνζάγνπλ θαη επηθνηλσλνύλ από εθεί ηειεθσληθά (κε εζσηεξηθή 
ηειεθσληθή θιήζε) άκεζα εθόζνλ παξίζηαηαη αλάγθε, κε ηνλ θαζ' ύιε 
αξκόδην ππάιιειν ζηνπο άλσ νξόθνπο γηα ηελ απαξαίηεηε ζπλελλόεζε, πρ 
γηα λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο, λα 
θαηαζέζνπλ εηζαγσγηθό έγγξαθν πνπ αθνξά ηηο θαη΄εμαίξεζε δηελεξγνύκελεο 
εξγαζίεο  θιπ. 
                  Κάζε ελδηαθεξόκελνο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα δηελεξγεί από ην 
γξαθείν ηνπ ηειεθσληθή θιήζε πξνο ζπλλελόεζε ζην αξκόδην Σκήκα. Σα 
έγγξαθα ζα παξαδνζνύλ ζηνπο αξκνδίνπο ππαιιήινπο ησλ Σκεκάησλ  
ζηνπο πην πάλσ νξόθνπο γηα ηνλ αλάινγν  ρεηξηζκό (πξσηόθνιιν, 
θαηαρώξηζε, θαηάζεζε θαη ελζσκάησζε ζηε δηθνγξαθία θιπ), κε νίθνζελ 
ελέξγεηεο,  γηα ηελ απνθπγή  δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνπ. 
              Πεξαηηέξσ, από ην ίδην ζεκείν νη ζπλαιιαζζόκελνη ζα 
παξαιακβάλνπλ θάζε έγγξαθν πνπ έρνπλ παξαγγείιεη λα ηνπο ρνξεγεζεί. 
Γνζέληνο όηη δελ ηξέρνπλ νη πξνζεζκίεο, ε ζρεηηθή δνζνιεςία ζα 
νινθιεξώλεηαη θαηά ην πιείζηνλ ηελ επόκελε εκέξα. Δπηπιένλ, ζηνλ 
1ν όξνθν,  πέξαλ ηνπ Δπηκειεηνύ, θα εςπίζκεηαι και απμόδιορ ςπάλληλορ,  
πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη δηεπθξηλήζεηο. Οκνίσο ζα 



ππάξρεη θαη ζθξαγίδα  «Καηαηέζεθε  ηελ …» ηελ νπνία ζα  ζέηεη ν θαζέλαο 
πνπ πξνζέξρεηαη ζπκπιεξώλνληαο ηελ εθόζνλ απαηηείηαη δηθνλνκηθώο.  

Πάηξα 3/3/2021 

Με εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Πξνέδξνπ 

Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο ηεο  Γξακκαηείαο 

Γεξάζηκνο Σζεξεγθνύλεο 
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Απιθμόρ Ππάξηρ:  ΠΡΑ  24/2021 
Η Γηεπζύλνπζα ην Γηνηθεηηθό  Πξσηνδηθείν Παηξώλ. 

΄Δρνληαο ππόςε: 
  

1)     ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 όπσο ηζρύεη,  ηνπ «Κώδηθα 
Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ» 
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 

2)     ην άξζξν ηεζζαξαθνζηό ηέηαξην ηεο από 1.5.2020  Πξάμεο 
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηελ 
επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθόηεηα» (ΦΔΚ 
Α’ 90/2020), όπσο θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4690/2020 (ΦΔΚ 
Α’ 104/2020). 

3)     Σελ ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805 (ΦΔΚ Β 843/3.3.2021) Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ ηίηιν: «Έκηακηα μέηρα 
προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω 
διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για 
ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηην 
Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00.», όπσο αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ 
ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/5.3.2021 (ΦΔΚ Β 
895/6.3.2021), Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ 
ηίηιν: «Ανηικαηάζηαζη ηης σπό ζηοιτεία Γ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 
κοινής σποσργικής απόθαζης Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας 
σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω δια- ζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-
19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 
Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηην Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και 
ώρα 6:00 (Β’ 843)», εθ ηεο νπνίαο, κεηαμύ άιισλ, πξνθύπηεη όηη, 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 πεξ. 1Αβ απηήο, ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
Αραΐαο, επξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ πνιύ απμεκέλνπ θηλδύλνπ θαη 
πεξαηηέξσ, πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηα Γηθαζηήξηα εηδηθέο 
ξπζκίζεηο (ππ΄ αξ 4 ηνπ νξηδόληηνπ πίλαθα, ζηήιε ππό ηνλ ηίηιν 
«Δπίπεδν πνιύ απμεκέλνπ θηλδύλνπ». 

4)     ηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελόςεη ηεο 
ζπλέρηζεο ησλ επηπηώζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID -
19. 

 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε   
Οη ππνζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ (Σξηκεινύο θαη 
Μνλνκεινύο ζύλζεζεο), πνπ είραλ νξηζζεί λα εθδηθαζηνύλ ζηηο 

δηθαζίκνπο 9.3.2021 (4ο Τμήμα) και 11.3.2021 (3° Τμήμα), μαηαιώνονηαι. 
Οη ππνζέζεηο ζα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ πξνζερώο, ζύκθσλα κε  ην 

άξζξν 128 παξ. 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, όπσο ε παξάγξαθνο 
απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 
127/29.06.2020). 

Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη 
λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

Πάηξα  8/3/2021 
Η Γηεπζύλνπζα ην Γηθαζηήξην 

 Βαξβάξα πειηνπνύινπ 
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Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ Γ.Γ. 
 

 
 

Απιθμόρ Ππάξηρ:  ΠΡΑ  21/2021 

  
Η Γηεπζύλνπζα ην Γηνηθεηηθό  Πξσηνδηθείν Παηξώλ. 

  
΄Δρνληαο ππόςε: 

  
1)     Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 όπσο ηζρύεη,  ηνπ «Κώδηθα 

Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ» πνπ 
θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 

2)     Σα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, πνπ θαηαξηίζηεθε κε ηελ 2/2017 απόθαζε 
ηεο Οινκέιεηαο ησλ Γηθαζηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη εγθξίζεθε κε ην ππ΄αξ. 
6/18-4-2018 πξαθηηθό Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β 
2097/2018). 

3)     Σε κε αξηζκό Γ1α/Γ.Π.νηθ. 12639/27.2.2021 (ΦΔΚ Β’ 793/2021) Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε  (Κ.Τ.Α.) κε ζέκα: «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 
δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 
COVID–19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηελ Γεπηέξα 
1ε Μαξηίνπ 2021θαη ώξα 6:00  έσο θαη Γεπηέξα 8ε Μαξηίνπ θαη ώξα 6:00.» εθ 
ηεο νπνίαο, πξνβιέπνληαη, γηα ηα Γηθαζηήξηα εηδηθέο ξπζκίζεηο (ππ΄ αξ 4 ηνπ 
νξηδόληηνπ πίλαθα, ζηήιε  ππό ηνλ ηίηιν «Δπίπεδν πνιύ απμεκέλνπ 
θηλδύλνπ» θαη κεηαμύ άιισλ ε αλαζηνιή ησλ εξγαζηώλ ησλ δηθαζηηθώλ 
ζρεκαηηζκώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

4)     ην άξζξν 128 παξ. 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, όπσο ε 
παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ λ. 
4700/2020 (Α’ 127/29.06.2020) 

5)     ηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ελόςεη ηεο ζπλέρηζεο 
ησλ επηπηώζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19. 

6)     ηελ 19/2021 πξάμε ηεο Γηεπζύλνπζαο ην Γηθαζηήξην, κε ηελ νπνία κεηαμύ 
άιισλ, μαηαιώθηκε η ζςζήηηζη ηος ζςνόλος ηων ςποθέζεων ηηρ 
δικαζίμος 2.3.2021 (1ο Τμήμα).   

  
Δπαναπποζδιοπίζοςμε 

  
νίθνζελ απηέο, ρσξίο λέα θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, σο  θάησζη: 
  

1) Τπνζέζεηο Σξηκεινύο πλζέζεσο 

  
1α) ζηε δικάζιμο ηηρ 6/4/2021 ώπα 10.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 

ΠΡ654/2013, ΠΡ 835/2014, ΠΡ238/2015, ΠΡ826/2016, ΠΡ648/2016, ΠΡ749/2017 
θαη ΠΡ254/2020 (ππνζέζεηο νπζίαο) θαη ηηο ΑΚ39/2012, ΑΚΤ9/2018, ΑΚΤ21/2020 θαη 
ΑΚΤ32/2020 (ππνζέζεηο αθπξσηηθήο θύζεσο). 

 2β) ζηε δικάζιμο ηηρ 21/9/2021 ώπα 10.00, ηηο νη ππ΄αξ. θαηαρώξηζεο 
ΠΡ127/2019, ΠΡ430/2019, ΠΡ148/2020, ΠΡ241/2020, ΠΡ256/2020, ΠΡ305/2020, 
ΠΡ321/2020, ΠΡ346/2020, ΑΓ526/2019, ΑΓ604/2019, ΑΓ81/2020, ΠΡ82/2020, 
ΑΓ146/2020, ΠΡ229/2020, ΑΓ332/2020,ΣΚ206/2020, ΠΡ656/2019, ΠΡ653/2019, 
ΠΡ654/2019, ΠΡ887/2019, ΠΡ910/2019, ΠΡ913/2019, ΑΓ277/2019, ΠΡ309/2020, 
ΑΓ335/2020, ΠΡ97/2019, ΠΡ780/2019, ΠΡ39/2018 (ππνζέζεηο νπζίαο). 

  
2) Τπνζέζεηο Μνλνκεινύο πλζέζεσο 
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ζηε δικάζιμο ηηρ 11.5.2021 ώπα 12.00 ηηο ππ΄ αξ. θαηαρώξεζεο: 
ΑΓΠΡ1033/2016, ΑΚ524/2018, ΠΡ342/2020, ΠΡ292/2020, ΠΡ331/2020, 
ΠΡ355/2020, ΑΓ139/2020, ΠΡ166/2020, ΠΡ167/2020, ΠΡ193/2020, ΑΓ211/2020, 
ΑΓ289/2019, ΑΓ290/2019, ΑΓ291/2019, ΑΓ292/2019, ΑΓ293/2019, ΑΓ295/2019, 
ΑΚ222/2020, ΠΡ521/2009, ΠΡ352/2012, ΠΡ908/2015, ΠΡ909/2015, ΑΓ723/2018, 
ΑΓ724/2018, ΑΓ727/2018, ΑΓ729/2018, ΑΓ782/2018, ΠΡ28/2019, ΠΡ798/2019, 
ΑΓ461/2020, ΠΡ180/2019, ΠΡ110/2020, ΠΡ111/2020, ΠΡ112/2020, ΠΡ113/2020, 
ΠΡ114/2020, ΠΡ115/2020, ΠΡ116/2020, ΠΡ117/2020, ΑΓ2102/2009, ΑΓ2098/2010, 
ΚΔ22/2012, ΠΡ374/2013, ΠΡ375/2013, ΠΡ496/2014, ΑΓ636/2014, ΠΡ445/2016, 
ΠΡ446/2016, ΠΡ673/2016, ΠΡ140/2017, ΠΡ597/2018, ΠΡ10/2019, ΠΡ11/2019, 
ΑΓ187/2019, ΑΓ189/2019, ΑΓ190/2019, ΑΓ223/2019, ΑΓ224/2019, ΑΓ225/2019, 
ΑΓ226/2019, ΑΓ236/2019, ΠΡ511/2019 θαη  ΠΡ839/2019 (ππνζέζεηο νπζίαο). 

  
Οη δηάδηθνη ελεκεξώλνληαη από ηελ αλάξηεζε ησλ αληίζηνηρσλ πηλαθίσλ ζην 

1ν Σκήκα θαη  ηελ εκθάληζε ησλ εθζεκάησλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, γίλνληαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ από ηε λέα δηθάζηκν. 

Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη λα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

Πάηξα  2/3/2021 

Η Γηεπζύλνπζα ην Γηθαζηήξην 

  
  

Βαξβάξα πειηνπνύινπ 

Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ Γ.Γ. 
 
 

Απιθμόρ Ππάξηρ:  ΠΡΑ         22/2021 

  
Η Γηεπζύλνπζα ην Γηνηθεηηθό  Πξσηνδηθείν Παηξώλ. 

  
΄Δρνληαο ππόςε: 

  
1)     Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 όπσο ηζρύεη,  ηνπ «Κώδηθα 

Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ» πνπ 
θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 

2)     Σα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, πνπ θαηαξηίζηεθε κε ηελ 2/2017 απόθαζε 
ηεο Οινκέιεηαο ησλ Γηθαζηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη εγθξίζεθε κε ην ππ΄αξ. 
6/18-4-2018 πξαθηηθό Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β 
2097/2018). 

3)     Σε κε αξηζκό Γ1α/Γ.Π.νηθ. 12639/27.2.2021 (ΦΔΚ Β’ 793/2021) Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε  (Κ.Τ.Α.) κε ζέκα: «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 
δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 
COVID–19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηελ Γεπηέξα 
1ε Μαξηίνπ 2021θαη ώξα 6:00  έσο θαη Γεπηέξα 8ε Μαξηίνπ θαη ώξα 6:00.» εθ 
ηεο νπνίαο, πξνβιέπνληαη, γηα ηα Γηθαζηήξηα εηδηθέο ξπζκίζεηο (ππ΄ αξ 4 ηνπ 
νξηδόληηνπ πίλαθα, ζηήιε  ππό ηνλ ηίηιν «Δπίπεδν πνιύ απμεκέλνπ 
θηλδύλνπ» θαη κεηαμύ άιισλ ε αλαζηνιή ησλ εξγαζηώλ ησλ δηθαζηηθώλ 
ζρεκαηηζκώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

4)     ην άξζξν 128 παξ. 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, όπσο ε 
παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ λ. 
4700/2020 (Α’ 127/29.06.2020) 

5)     ηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ελόςεη ηεο ζπλέρηζεο 
ησλ επηπηώζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19. 
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6)     ηελ 19/2021 πξάμε ηεο Γηεπζύλνπζαο ην Γηθαζηήξην, κε ηελ νπνία κεηαμύ 
άιισλ, μαηαιώθηκε η ζςζήηηζη ηος ζςνόλος ηων ςποθέζεων ηηρ 
δικαζίμος 4.3.2021 (2ο Τμήμα).   

  
Δπαναπποζδιοπίζοςμε 

  
νίθνζελ απηέο, ρσξίο λέα θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, σο  θάησζη: 
  

1) Τπνζέζεηο Σξηκεινύο ζπλζέζεσο 

  
1α) ζηε δικάζιμο ηηρ 13/5/2021 ώπα 10.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 

ΑΚΤ26/2020, ΑΚΤ6/2020, ΑΚΤ28/2020, ΑΚΤ35/2020, ΑΚΤ37/2020 (ππνζέζεηο 
αθπξσηηθήο θύζεσο). 

  
1β) ζηε δικάζιμο ηηρ 10/6/2021  ώπα 10.00, ηηο νη ππ΄αξ. θαηαρώξηζεο 

ΑΓ753/2018, ΠΡ122/2020, ΠΡ138/2020, ΠΡ141/2020, ΠΡ145/2020, ΠΡ322/2020, 
ΠΡ323/2020, ΑΓ794/2019, ΠΡ637/2019, ΑΓ953/2019, ΠΡ104/2020, ΠΡ191/2020, 
ΑΓ209/2020, ΠΡ285/2020, ΠΡ294/2020, ΑΓ40/2020, ΑΓ368/2019, ΠΡ730/2019, 
ΠΡ396/2020 (ππνζέζεηο νπζίαο). 

  
2) Τπνζέζεηο (νπζίαο) Μνλνκεινύο ζπλζέζεσο 

  
2α) ζηε δικάζιμο ηηρ 8/4/2021 ώπα 12.00, ηηο ππ΄ αξ. θαηαρώξεζεο: 

ΠΡ307/2020, ΠΡ795/2019, Π351/2020, ΠΡ105/2019, ΠΡ555/2019, ΠΡ614/2019, 
ΠΡ817/2019, ΠΡ820/2019, ΠΡ34/2019, ΠΡ276/2020, ΠΡ277/2020, ΠΡ279/2020, 
ΠΡ283/2018, ΠΡ117/2019. . 

2β) ζηε δικάζιμο ηηρ 13/5/2021 ώπα 12.00,  ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 
ΑΓ278/2019, ΑΓ280/2019, ΑΓ281/2019, ΑΓ282/2019, ΑΓ283/2019, ΑΓ288/2019, 
ΑΓ761/2019, ΑΚ308/2019, ΑΚ622/2017. 

2γ) ζηε δικάζιμο ηηρ 10/6/2021  ώπα 12.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 
ΠΡ150/2013, ΠΡ775/2017, ΠΡ174/2020, ΠΡ212/2020, ΠΡ214/2020, ΠΡ248/2020, 
ΠΡ64/2020, ΠΡ79/2020, ΠΡ90/2020, ΑΓ108/2020. 

2δ) ζηε δικάζιμο ηηρ 14/10/2021 ώπα 12.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 
ΑΓ17/2019, ΑΓ23/2019, ΑΓ141/2019, ΑΓ142/2019, ΑΓ544/2019, ΑΓ769/2019, 
ΑΓ961/2019, ΠΡ372/2017, ΠΡ373/2017, ΠΡ823/2008, ΠΡ673/2009, ΠΡ670/2013, 
ΠΡ671/2013, ΠΡ583/2014, ΑΓ288/2018, ΑΓ261/2019, ΑΓ269/2019, ΑΓ270/2019, 
ΑΓ530/2019. 

  
   Οη δηάδηθνη ελεκεξώλνληαη από ηελ αλάξηεζε ησλ αληίζηνηρσλ πηλαθίσλ ζην 

2ν Σκήκα θαη  ηελ εκθάληζε ησλ εθζεκάησλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, γίλνληαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ από ηε λέα δηθάζηκν. 

   Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη λα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

  
Πάηξα  4/3/2021 

Η Γηεπζύλνπζα ην Γηθαζηήξην 

Βαξβάξα πειηνπνύινπ 

Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ Γ.Γ. 
 
 

 
 

Απιθμόρ Ππάξηρ:  ΠΡΑ  25/2021 
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Η Γηεπζύλνπζα ην Γηνηθεηηθό  Πξσηνδηθείν Παηξώλ. 
  

΄Δρνληαο ππόςε: 
  

1)     Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 όπσο ηζρύεη,  ηνπ «Κώδηθα 
Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ» πνπ 
θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 

2)     Σα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, πνπ θαηαξηίζηεθε κε ηελ 2/2017 απόθαζε 
ηεο Οινκέιεηαο ησλ Γηθαζηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη εγθξίζεθε κε ην ππ΄αξ. 
6/18-4-2018 πξαθηηθό Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β 
2097/2018). 

3)     Τελ ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805 (ΦΔΚ Β 843/3.3.2021) Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ ηίηιν: «Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας 
σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο 
ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 Μαρηίοσ 2021 και 
ώρα 6:00 έως και ηην Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00.», όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/5.3.2021 (ΦΔΚ Β 
895/6.3.2021), Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ 
ηίηιν: «Ανηικαηάζηαζη ηης σπό ζηοιτεία Γ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής 
σποσργικής απόθαζης Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από 
ηον κίνδσνο περαιηέρω δια- ζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης 
Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 
έως και ηην Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 (Β’ 843)», εθ ηεο 
νπνίαο, κεηαμύ άιισλ, πξνθύπηεη όηη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 πεξ. 1Αβ 
απηήο, ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αραΐαο, επξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ πνιύ 
απμεκέλνπ θηλδύλνπ θαη πεξαηηέξσ, πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηα 
Γηθαζηήξηα εηδηθέο ξπζκίζεηο (ππ΄ αξ 4 ηνπ νξηδόληηνπ πίλαθα, ζηήιε ππό ηνλ 
ηίηιν «Δπίπεδν πνιύ απμεκέλνπ θηλδύλνπ». 

4)     ην άξζξν 128 παξ. 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, όπσο ε 
παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ λ. 
4700/2020 (Α’ 127/2020). 

5)     ηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ελόςεη ηεο ζπλέρηζεο 
ησλ επηπηώζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19. 

6)     ηελ 24/2021 πξάμε ηεο Γηεπζύλνπζαο ην Γηθαζηήξην, κε ηελ νπνία κεηαμύ 
άιισλ, μαηαιώθηκε η ζςζήηηζη ηος ζςνόλος ηων ςποθέζεων ηηρ 
δικαζίμος 9.3.2021 (4ο Τμήμα).   

  
Δπαναπποζδιοπίζοςμε 

  
νίθνζελ απηέο, ρσξίο λέα θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, σο  θάησζη: 
  

1) Τπνζέζεηο Σξηκεινύο ζπλζέζεσο 

  
1α) ζηε δικάζιμο ηηρ 13/4/2021 ώπα 10.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 

ΑΚΤ16/2019, ΑΚΤ18/2019, ΑΚΤ3/2019, ΑΚΤ14/2019 θαη  ΑΚΤ11/2019. (ππνζέζεηο 
αθπξσηηθήο θύζεσο). 

  
1β) ζηε δικάζιμο ηηρ 29/9/2021  ώπα 10.00, ηηο νη ππ΄αξ. θαηαρώξηζεο: 

ΠΡ621/2019, ΠΡ622/2019, ΠΡ49/2020, ΠΡ92/2020, ΠΡ95/2020, ΠΡ326/2020, 
ΑΓ812/2019, ΠΡ873/2019, ΠΡ123/2020, ΠΡ127/2020, ΑΓ205/2020, ΑΓ234/2020, 
ΠΡ270/2020, ΠΡ91/2020, ΠΡ328/2020  θαη ΠΡ364/2020 (ππνζέζεηο νπζίαο). 

  
2) Τπνζέζεηο (νπζίαο) Μνλνκεινύο ζπλζέζεσο 

  



6 
 

2α) ζηε δικάζιμο ηηρ 18/5/2021 ώπα 12.00, ηηο ππ΄ αξ. 
θαηαρώξεζεο:ΠΡ251/2020, ΠΡ258/2020, ΠΡ267/2020, ΠΡ291/2020, ΠΡ10/2020, 
ΠΡ60/2020, ΑΓ102/2020, ΠΡ257/2020, ΑΚ74/2029.  

2β) ζηε δικάζιμο ηηρ 15/6/2021 ώπα 12.00,  ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 
ΑΓ271/2019, ΑΓ272/2019, ΑΓ273/2019, ΑΓ274/2019, ΑΓ275/2019, ΑΓ276/2019, 
ΑΓ302/2020, ΑΓ2/2009, ΠΡ856/2019, ΑΓ858/2019 ΚΑΙ ΑΓ870/2019. 

2γ) ζηε δικάζιμο ηηρ 29/9/2021  ώπα 12.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 
ΠΡ160/2020, ΑΓ194/2020, ΠΡ215/2020, ΠΡ334/2020, ΑΓ390/2020, ΠΡ1013/2016, 
ΠΡ1022/2016, ΠΡ128/2017, ΠΡ129/2017, ΠΡ201/2017, ΠΡ305/2017, ΠΡ350/2017, 
ΠΡ351/2017, ΠΡ427/2017, ΠΡ230/2018, ΠΡ608/2018, ΠΡ609/2018, ΠΡ52/2009, 
ΠΡ302/2013, ΠΡ652/2018, ΠΡ653/2018, ΠΡ757/2018, ΑΓ766/2018, ΠΡ792/2019, 
ΑΓ598/2016, ΑΓ660/2017, ΑΓ4/2019, ΑΓ160/2019, ΑΓ161/2019, ΑΓ171/2019, 
ΠΡ917/2015, ΑΓ781/2018, ΠΡ583/2019, ΠΡ613/2019 θαη ΑΓ677/2019. 

  
   Οη δηάδηθνη ελεκεξώλνληαη από ηελ αλάξηεζε ησλ αληίζηνηρσλ πηλαθίσλ ζην 

4ν Σκήκα θαη  ηελ εκθάληζε ησλ εθζεκάησλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, γίλνληαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ από ηε λέα δηθάζηκν. 

   Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη λα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

  
Πάηξα  9/3/2021 

Η Γηεπζύλνπζα ην Γηθαζηήξην 

 Βαξβάξα πειηνπνύινπ 

Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ Γ.Γ. 
 
 

 
 

 

Απιθμόρ Ππάξηρ:  ΠΡΑ  26 /2021 

  
Η Γηεπζύλνπζα ην Γηνηθεηηθό  Πξσηνδηθείν Παηξώλ. 

  
΄Δρνληαο ππόςε: 

  
1)     Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 θαη 7 όπσο ηζρύεη,  ηνπ «Κώδηθα 

Οξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ» πνπ 
θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1756/1988 (ΦΔΚ Α 35/1988). 

2)     Σα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, πνπ θαηαξηίζηεθε κε ηελ 2/2017 απόθαζε 
ηεο Οινκέιεηαο ησλ Γηθαζηώλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη εγθξίζεθε κε ην ππ΄αξ. 
6/18-4-2018 πξαθηηθό Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β 
2097/2018). 

3)     Τελ ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805 (ΦΔΚ Β 843/3.3.2021) Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ ηίηιν: «Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας 
σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο 
ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 Μαρηίοσ 2021 και 
ώρα 6:00 έως και ηην Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00.», όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/5.3.2021 (ΦΔΚ Β 
895/6.3.2021), Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (Κ.Τ.Α.) ππό ηνλ 
ηίηιν: «Ανηικαηάζηαζη ηης σπό ζηοιτεία Γ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής 
σποσργικής απόθαζης Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από 
ηον κίνδσνο περαιηέρω δια- ζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης 
Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηην Πέμπηη, 4 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 
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έως και ηην Τρίηη, 16 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 (Β’ 843)», εθ ηεο 
νπνίαο, κεηαμύ άιισλ, πξνθύπηεη όηη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 πεξ. 1Αβ 
απηήο, ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αραΐαο, επξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ πνιύ 
απμεκέλνπ θηλδύλνπ θαη πεξαηηέξσ, πξνβιέπνληαη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηα 
Γηθαζηήξηα εηδηθέο ξπζκίζεηο (ππ΄ αξ 4 ηνπ νξηδόληηνπ πίλαθα, ζηήιε ππό ηνλ 
ηίηιν «Δπίπεδν πνιύ απμεκέλνπ θηλδύλνπ». 

4)     ην άξζξν 128 παξ. 5 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, όπσο ε 
παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ λ. 
4700/2020 (Α’ 127/2020). 

5)     ηελ εύξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ελόςεη ηεο ζπλέρηζεο 
ησλ επηπηώζεσλ εθ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID -19. 

6)     ηελ 24/2021 πξάμε ηεο Γηεπζύλνπζαο ην Γηθαζηήξην, κε ηελ νπνία κεηαμύ 
άιισλ, μαηαιώθηκε η ζςζήηηζη ηος ζςνόλος ηων ςποθέζεων ηηρ 
δικαζίμος 11.3.2021 (3ο Τμήμα).   

  
Δπαναπποζδιοπίζοςμε 

  
νίθνζελ απηέο, ρσξίο λέα θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ, σο  θάησζη: 

  
1) Τπνζέζεηο Σξηκεινύο ζπλζέζεσο 

  
  ζηε δικάζιμο ηηρ 20/5/2021 ώπα 10.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 

ΑΚΤ25/2020, ΑΚΤ17/2020, ΑΚΤ18/2020, ΑΚΤ19/2020, ΑΚΤ14/2020 θαη  
ΑΚΤ16/2020. (ππνζέζεηο αθπξσηηθήο θύζεσο), σο επίζεο θαη ηηο ΠΡ771/2019, 
ΠΡ779/2019, ΠΡ288/2020, ΠΡ324/2020, ΠΡ325/2020, ΠΡ327/2020, ΠΡ329/2020, 
ΠΡ330/2020, ΠΡ7/2019, ΠΡ475/2019, ΠΡ523/2019, ΠΡ147/2020, ΑΓ299/2018 
 (ππνζέζεηο νπζίαο). 

   
2) Τπνζέζεηο (νπζίαο) Μνλνκεινύο ζπλζέζεσο 

  
2α) ζηε δικάζιμο ηηρ 17/6/2021 ώπα 12.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 

ΠΡ342/2018, ΑΚ385/2018, ΠΡ620/2018,  ΑΚ30/2018, ΑΚ244/2018, ΑΚ631/2018, 
ΑΚ645/2018, ΠΡ221/2020, ΠΡ16/2020, ΠΡ210/2020, ΠΡ217/2020, ΠΡ231/2020, 
ΠΡ243/2020, ΠΡ247/2020, ΠΡ392/2019, ΠΡ763/2019, ΠΡ764/2019, ΠΡ765/2019, 
ΑΓ242/2020, ΠΡ941/2019, ΠΡ942/2019, ΠΡ943/2019, ΠΡ944/2019, ΠΡ575/2019, 
ΠΡ596/2019, ΠΡ864/2019, ΠΡ866/2019, ΠΡ815/2017, ΠΡ816/2017, ΠΡ4/2018, 
ΠΡ556/2019, ΑΓ785/2008, ΑΓ537/2018 θαη  ΠΡ301/2013. 

2β) ζηε δικάζιμο ηηρ 21/10/2021 ώπα 12.00, ηηο ππ΄αξ. θαηαρώξεζεο: 
ΑΓ164/2019, ΑΓ165/2019, ΑΓ166/2019, ΠΡ700/2018, ΑΓ600/2019, ΠΡ876/2019, 
ΠΡ886/2019, 890/2019, ΠΡ907/2019, ΠΡ918/2019, ΠΡ955/2019, ΠΡ960/2019, 
ΠΡ6/2020, ΑΓ124/2020, ΑΓ125/2020, ΑΓ128/2020, ΑΓ133/2020, ΑΓ135/2020, 
ΑΓ1018/2015, ΑΓ959/2017, ΠΡ59/2020, ΠΡ51/2020, ΑΓ142/2020, ΑΓ208/2019, 
ΠΡ608/2019, ΑΓ156/2020, ΠΡ457/2017, ΑΓ47/2019 θαη  ΠΡ937/2016. 

  
   Οη δηάδηθνη ελεκεξώλνληαη από ηελ αλάξηεζε ησλ αληίζηνηρσλ πηλαθίσλ ζην 

3ν Σκήκα θαη  ηελ εκθάληζε ησλ εθζεκάησλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ, νη νπνίεο, ζηελ πεξίπησζε απηή, γίλνληαη δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ από ηε λέα δηθάζηκν. 

   Η παξνύζα απόθαζε λα ηνηρνθνιιεζεί ζηελ είζνδν ηνπ Γηθαζηεξίνπ  θαη λα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. 

  
Πάηξα  11/3/2021 

Η Γηεπζύλνπζα ην Γηθαζηήξην 

 Βαξβάξα πειηνπνύινπ 

Πξόεδξνο Πξσηνδηθώλ Γ.Γ. 
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-- 
ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΙΚΔΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
Γεπάζιμορ - Γεώπγιορ Τζεπεγκούνηρ 
       Πποϊζηάμενορ Γιεύθςνζηρ 
                 ηηρ Γπαμμαηείαρ  
 
            ηηλ 2610 330669 
        dppatrongram@adjustice.gr 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 

               Π Α Τ Ρ Ω Ν 

  
Αριθµός Πράξης:  ΠΡΑ  18/2021 

  
Η ∆ιευθύνουσα το ∆ιοικητικό  Πρωτοδικείο Πατρών. 

  
Έχοντας υπόψη: 

1)    τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 και 7 όπως ισχύει,  του «Κώδικα 
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και κατάστασης ∆ικαστικών 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)    τη µε αριθµό ∆1α/Γ.Π.οικ. 12639/27.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 793/2021) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση  (Κ.Υ.Α.) µε θέµα: «Έκτακτα µέτρα προστασίας 
της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα 
από την ∆ευτέρα 1η Μαρτίου 2021και ώρα 6:00  έως και ∆ευτέρα 
8η Μαρτίου και ώρα 6:00.» εκ της οποίας, µεταξύ άλλων, προκύπτει 
ότι, δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 1 περ. 1Αβ αυτής, η περιφερειακή 
Ενότητα Αχαΐας, εντάχθηκε στο επίπεδο του πολύ αυξηµένου κινδύνου 
και περαιτέρω, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, για τα ∆ικαστήρια ειδικές 
ρυθµίσεις (υπ΄ αρ 4 του οριζόντιου πίνακα, στήλη  υπό τον τίτλο 
«Επίπεδο πολύ αυξηµένου κινδύνου» 

4)    την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του ∆ικαστηρίου 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 1/3/2021 ώρα 6:00 έως 8/3/2021 και ώρα 

06:00 : 
  

1) Αναστέλλονται προσωρινά, και µέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης : 
α) οι εργασίες των δικαστικών σχηµατισµών, 
β) οι νόµιµες και δικαστικές προθεσµίες για την διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών, ενώπιον των υπηρεσιών του παρόντος 
∆ικαστηρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

Κατ’ εξαίρεση, εξετάζονται αιτήµατα έκδοσης προσωρινής διαταγής, 
αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, αντιρρήσεις κατά 
απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αντίστοιχες αιτήσεις ανάκλησης κατά 
εκδοθεισών αποφάσεων, υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήµατα 
σύµφωνα µε την παρ. 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, Α’ 76), 

  



2) Στο ∆ικαστήριο τηρούνται τα υγειονοµικά µέτρα που προβλέφθηκαν 
στην από 26.2.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
∆ηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού covid – 19, και αναφέρονται στην ως 
άνω κοινή υπουργική απόφαση,  όπως εξειδικεύονται κατωτέρω, ήτοι: 

α) Καθίσταται  υποχρεωτική η χρήση µη ιατρικής µάσκας ή ασπίδας 
προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραµµατείς, δικηγόρους, 
διαδίκους και λοιπούς παρισταµένους εντός των χώρων του ∆ικαστηρίου. 
β) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυµαντικού, σε κάθε 
εισερχόµενο στο ∆ικαστήριο, ευθύς µετά την είσοδο. Το απολυµαντικό 
είναι διαθέσιµο σε όλους τους χώρους του ∆ικαστηρίου. 
γ)  Κάθε εισερχόµενος στο ∆ικαστήριο οφείλει να τηρεί απόσταση 
τουλάχιστον 1.5 µέτρου  από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, 
δικαστικό λειτουργό, δικαστικό υπάλληλο, δικηγόρο ή διάδικο. Η 
απόσταση αυτή, θα τηρείται οπωσδήποτε και  κατά την είσοδο και 
παραµονή στην αίθουσα του ακροατηρίου. 
δ) Κατά την κατ΄ εξαίρεση εκδίκαση υποθέσεων, καθορίζεται ανώτατο 
όριο εισερχοµένων (δικηγόρων, διαδίκων) στο ακροατήριο του 
∆ικαστηρίου, τα δεκαπέντε (15) άτοµα, κατά τη σειρά των εκφωνουµένων 
υποθέσεων. 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 ανάπτυξη από τον 
εγειρόµενο πληρεξούσιο θα γίνεται από τη θέση του. Κατά την ανάπτυξη, 
να τηρείται απόσταση 2 µέτρων από το πλησιέστερο άτοµο. 
  
3) Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, 

που αφορά στη λειτουργία του ∆ικαστηρίου µπορούν να γίνονται, εφόσον 
είναι εφικτό, και εξ αποστάσεως µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων. 

  
4) Στην αίθουσα του ακροατηρίου,  θα γίνεται κάθε δικονοµικώς 

προβλεπόµενη ακρόαση  και επικουρικά, στην αίθουσα διασκέψεως δικαστών 
του 3ου ορόφου. 

  
5)∆ηµοσιεύονται αποφάσεις. 
  
6) 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. 

  
7) Η εξυπηρέτηση των προσερχοµένων στο ∆ικαστήριο  για διαδικαστικές 

ενέργειες γίνεται αποκλειστικά  µόνο στον πρώτο όροφο του ∆ικαστηρίου 
(οδός Κανάρη αρ. 60), σύµφωνα µε την συναφή ανακοίνωση  του 
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης της Γραµµατείας. 

  
8) Η προσέλευση του κοινού στους χώρους του ∆ικαστηρίου για την 

εξέταση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών κ.λ.π. που δεν εµπίπτουν στα 
αµέσως προηγούµενα αντικείµενα και µπορούν να αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερους χρόνους, πρέπει κατά το δυνατόν να αποφεύγεται. 
Συνιστάται, στους δικηγόρους και στους διαδίκους να µην προσέρχονται στο 



∆ικαστήριο, για όσο διάστηµα διαρκεί η αναστολή εργασιών, αλλά να 
επικοινωνούν πρώτα τηλεφωνικά. Υπενθυµίζεται σχετικώς ότι η κατάθεση 
ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, ενώ για 
κάθε εκκρεµή υπόθεση υπάρχει αριθµός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο 
οποίος επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους να έχουν πρόσβαση στην πορεία 
της υπόθεσης τους 

  
Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί  στην είσοδο του ∆ικαστηρίου  και 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 
Πάτρα  1/3/2021 

Η ∆ιευθύνουσα το ∆ικαστήριο 

  

Βαρβάρα Σπηλιοπούλου 

Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆ 

  
  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 

               Π Α Τ Ρ Ω Ν 

  
Αριθµός Πράξης:  ΠΡΑ  19/2021 

  
Η ∆ιευθύνουσα το ∆ιοικητικό  Πρωτοδικείο Πατρών. 

  
΄Εχοντας υπόψη: 

  
1)    τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 και 7 όπως ισχύει,  του «Κώδικα 

Οργανισµού ∆ικαστηρίων και κατάστασης ∆ικαστικών 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)    τη µε αριθµό ∆1α/Γ.Π.οικ. 12639/27.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 793/2021) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση  (Κ.Υ.Α.) µε θέµα: «Έκτακτα µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID–19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την ∆ευτέρα 
1η Μαρτίου 2021και ώρα 6:00  έως και ∆ευτέρα 8η Μαρτίου και ώρα 6:00.» εκ 
της οποίας, µεταξύ άλλων, προκύπτει ότι, δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 1 περ. 
1Αβ αυτής, η περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, εντάχθηκε στο επίπεδο του πολύ 
αυξηµένου κινδύνου και περαιτέρω, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, για τα 
∆ικαστήρια ειδικές ρυθµίσεις (υπ΄ αρ 4 του οριζόντιου πίνακα, στήλη  υπό τον 
τίτλο «Επίπεδο πολύ αυξηµένου κινδύνου» 

4)    την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του ∆ικαστηρίου ενόψει της συνέχισης 
των επιπτώσεων εκ της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID -19. 

  
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε   

  
  



Οι υποθέσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (Τριµελούς και Μονοµελούς 
σύνθεσης), που είχαν ορισθεί να εκδικαστούν στις δικασίµους 2.3.2021 (1ο Τµήµα) 
και 4.3.2021 (2° Τµήµα), µαταιώνονται. 

Οι υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν προσεχώς, σύµφωνα µε  το άρθρο 128 
παρ. 5 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε 
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 361 του ν. 4700/2020 (Α’ 127/29.06.2020). 

Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί  στην είσοδο του ∆ικαστηρίου  και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. 

Πάτρα  1/3/2021 

Η ∆ιευθύνουσα το ∆ικαστήριο 

  

  

Βαρβάρα Σπηλιοπούλου 

Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆.∆. 

  

  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.3.2021  ΕΩΣ 8.3.2021. 

          Ο κάθε συναλλασσόµενος (∆ικηγόρος, διάδικος, υπάλληλος υπηρεσιών 
που προσάγει  έγγραφα κλπ), που προσέρχεται στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 
Πατρών καλείται να κατευθύνεται στον 1ο όροφο. Στον όροφο αυτό έχει 
διαµορφωθεί χώρος υποδοχής έµπροσθεν του ακροατηρίου. Οι άλλοι όροφοι 
παραµένουν κλειστοί για το κοινό πλην των εργαζοµένων, προς αποφυγή 
διασποράς του κορονοϊού. 
            Οι συναλλασσόµενοι αφήνουν στον 1ο όροφο κάθε έγγραφο που 
τυχόν προσάγουν και επικοινωνούν από εκεί τηλεφωνικά (µε εσωτερική 
τηλεφωνική κλήση) µε τον καθ' ύλη αρµόδιο υπάλληλο στους άνω ορόφους 
για την απαραίτητη συνεννόηση. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόµενος µπορεί 
οποτεδήποτε να διενεργεί από το δικό του τηλέφωνο εξωτερική κλήση προς 
συννενόηση στο αρµόδιο Τµήµα. Τα έγγραφα θα παραδοθούν στους 
αρµοδίους υπαλλήλους των Τµηµάτων  στους πιο πάνω ορόφους για τον 
ανάλογο  χειρισµό (πρωτόκολλο, καταχώριση, κατάθεση και ενσωµάτωση στη 
δικογραφία κλπ), µε οικοθεν ενέργειες,  για την αποφυγή  διασποράς του 
κορονοϊου. 
              Περαιτέρω, από το ίδιο σηµείο οι συναλλασσόµενοι θα 
παραλαµβάνουν κάθε έγγραφο που έχουν παραγγείλει να τους χορηγηθεί. 
∆οθέντος ότι δεν τρέχουν οι προθεσµίες, η δοσοληψία θα ολοκληρώνεται 
κατά το πλείστον την επόµενη ηµέρα. Επιπλέον, στον 1ο όροφο,  περαν του  
Επιµελητού, θα ευρίσκεται και αρµόδιος υπάλληλος,  προκειµένου να 
παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και διευκρινήσεις. Οµοίως θα υπάρχει και 
σφραγίδα  «Κατατέθηκε  την \» την οποία θα  θέτει ο καθένας που 
προσέρχεται συµπληρώνοντας την εφόσον απαιτείται δικονοµικώς.  
  

Πάτρα 1/3/2021  
Με εντολή της ∆ιευθύνουσας Προέδρου 

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης της  Γραµµατείας 

  



Γεράσιµος Τσερεγκούνης 

  
  

  

  

  

-- 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

  
Γεράσιµος - Γεώργιος Τσερεγκούνης 

       Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 

                 της Γραµµατείας  
  
            τηλ 2610 330669 

        dppatrongram@adjustice.gr 

 













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 

  

  

Βαξβάξα πειηνπνχινπ 

Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ Γ.Γ. 
 


