


Σχετικά με τη λειτουργία του 
Ειρηνοδικείου έως και 12/04/2021 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2.4.2021 (ΦΕΚ Β’ 1308 /3.4.2021 η 
ΚΥΑ "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα για το 
διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και 
ώρα 6:00" το Ειρηνοδικείο Πατρών, που εμπίπτει στις περιοχές πολύ αυξημένου 
κινδύνου συνεχίζει την αναστολή της λειτουργίας του με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

Εξαιρούνται της αναστολής και διεξάγονται: 

Με μάρτυρες 
α) Οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας. 
β) Οι δίκες εργατικών διαφορών. 
γ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο την κήρυξη ιδιόγραφης 
διαθήκης ως κυρίας (803 παρ. 3 ΚΠολΔ). 
δ) Oι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, 
ανακοπές, αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας. 
Στις παραπάνω δίκες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο χωρίς 
προηγούμενες δηλώσεις των πληρεξουσίων των διαδίκων. 

Χωρίς μάρτυρες 
α) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με τον 
ν. 4335/2015 (Α’ 87). Υπενθυμίζεται ότι στην τακτική διαδικασία, οι προθεσμίες των 
άρθρων 215, 237, 238 ΚΠολΔ έχουν ήδη επανεκκινήσει δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 
17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076/20.3.2021), επί των οποίων εφαρμόζονται η παράταση 
10 πλήρων ημερών κατά το άρθρο 83 ν. 4790/2021. 
β) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που 
αφορούν ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας 
δικαιοδοσίας και οι δίκες πρώτου βαθμού του ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 του ν. 
4745/2020 (Α’ 214) (υπερχρεωμένα). 
Στις παραπάνω δίκες δεν εξετάζονται μάρτυρες και η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά με 
δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Προς τούτο υποβάλλεται έγγραφη 
δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση 
θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του 
Ειρηνοδικείου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως στις 12:00 της 
προηγούμενης εργάσιμης (εάν δεν υποβληθεί η δήλωση οι υποθέσεις αποσύρονται και 
δεν συζητούνται). 
γ) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών συζητούνται με 
υπομνήματα των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση 
μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη 
συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, 
ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών. 

Διευκρινίζεται ότι οι δίκες των λοιπών διαδικασιών (αυτοκίνητα, μισθωτικές, 
μικροδιαφορές, λοιπά ασφαλιστικά και παλαιά τακτική διαδικασία) εξακολουθούν να 
εμπίπτουν στο καθεστώς της αναστολής. 

Προθεσμίες 



Επανεκκινούν από την 6.4.2021 οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες (σύμφωνα με την 
ισχύουσα ΚΥΑ) για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον 
των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 
εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 83 ν. 4790/2021 (παράταση 10 
πλήρων ημερών). 

Καταθέσεις 
Πραγματοποιούνται ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου οι καταθέσεις 
δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, αιτήσεων κληρονομητηρίων και 
σωματείων, αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών, αιτήσεων για την έκδοση διαταγών 
πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου και χορήγησης νομικής βοήθειας. 
Επίσης πραγματοποιείται κανονικά η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης 
στις υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας, κατά την υφιστάμενη ΚΥΑ [ως ισχύει ήδη 
δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 17698/19.3.2021 (ΦΕΚ Β 1076) και της ΚΥΑ 18877/26.3.2021 
(Β’ 1194)]. 

Τέλος για την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας θα ασκεί τα 
καθήκοντά του όπως και το προηγούμενο της αναστολής χρονικό διάστημα. 

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών, 
Παρασκευή Αναστασοπούλου 
Ειρηνοδίκης A 
Ημερομηνία:  
05/04/2021 

Ανάπτυξη: Ειρηνοδικείο Πατρών 

 

https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/sxetika










 

 

 

Πράξη 5/2021 

Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού Παρασκευή Αναστασοπούλου, Ειρηνοδίκης Α΄, λαμβάνοντας 

υπόψη την τελευταία ΚΥΑ (4992/23-1-2021, ΦΕΚ Β΄186), η οποία δεν επιφέρει περαιτέρω χαλάρωση ως 

προς τις δραστηριότητες στα Δικαστήρια, παρατείνει την ισχύ της προηγούμενης πράξης για το χρονικό 

διάστημα από Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 2021 με την εξής 

τροποποίηση:  

Από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 θα γίνονται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας καθημερινά και 

ώρες 9.00 - 13.00 αυστηρά και στην ισόγεια Αίθουσα 2 του Ειρηνοδικείου Πατρών (Δικαστικό Μέγαρο, 

είσοδος επί οδού Μαιζώνος).  

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, πλην 

όμως η πιο πάνω εξαίρεση κρίνεται αναγκαία προς διευκόλυνση και αποφυγή συνωστισμού κατά το 

μετέπειτα της αναστολής χρονικό διάστημα.  

 

Πάτρα, 25-1-2021 

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών 

 

Παρασκευή Αναστασοπούλου 



 

 

 

Πράξη 3/2021 

Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού Παρασκευή Αναστασοπούλου, Ειρηνοδίκης Α΄,  

λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία ΚΥΑ, η οποία επιφέρει περαιτέρω μερικό χαλάρωμα των 

μέτρων για τις δραστηριότητες στα Δικαστήρια, τροποποιεί την προηγούμενη πράξη για το 

χρονικό διάστημα από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 ως εξής: 

1) Οι υποθέσεις όλων των διαδικασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι υποθέσεις των 

υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, οι οποίες με ειδικό νόμο δικάζονται με τη διαδικασία της 

εκουσίας δικαιοδοσίας, καθώς και οι υποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), θα 

εξακολουθήσουν να δικάζονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων 

των διαδίκων, χωρίς εξέταση μαρτύρων, με μόνη τη δυνατότητα προσκόμισης εγγράφων και 

ενόρκων βεβαιώσεων. Για τη συζήτηση των υποθέσεων αυτών (δηλαδή χωρίς εξέταση 

μαρτύρων) απαιτείται, την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων 

δικηγόρων των διαδίκων, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιδικία του ενός μόνο, ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, όπως αναλυτικά εκτίθεται 

στην προηγούμενη πράξη. 

Κατ΄ εξαίρεση, θα γίνονται με μάρτυρες οι εξής δίκες: 

1) Οι υποθέσεις διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, που αντικείμενο έχουν την κήρυξη 

ιδιόγραφων διαθηκών ως κύριες. 

2) Τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή 

μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση 

κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738Α 

ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.  

Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά μέτρα θα δικάζονται χωρίς μάρτυρες με τη 

δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων, χωρίς μάρτυρες και με προηγούμενη της 

δικασίμου έγγραφη δήλωση, όπως ακριβώς και στις υπόλοιπες δίκες, πλην των πιο πάνω 

εξαιρετέων. 

Αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμματείας, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη πράξη. 

 

Πάτρα, 17-1-2021 

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών 

 

Παρασκευή Αναστασοπούλου 

Ειρηνοδίκης Α΄ 



 

 

 

Πράξη 2/2021 

Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού Παρασκευή Αναστασοπούλου, Ειρηνοδίκης Α΄,  

αφού έλαβε υπόψη και την τελευταία από 8.1.2021 με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 ΚΥΑ σχετικά με τον 

τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και με 

κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Πατρών, καθώς και τη 

μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, διευκρινίζει ότι για το χρονικό διάστημα από τη 

Δευτέρα 11-1-2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18-1-2021 και ώρα 6:00, οπότε 

επεκτείνονται πέραν του υφιστάμενου μέχρι σήμερα πλαισίου εκδικαζομένων υποθέσεων, οι 

δικαστικές λειτουργίες, θα ισχύουν τα εξής:  

1) Θα εκδικάζονται οι υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4335/2015. 

2) Θα εκδικάζονται οι δίκες όλων των διαδικασιών χωρίς εξέταση μαρτύρων με τη δυνατότητα 

προσκόμισης εγγράφων και ενόρκων βεβαιώσεων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της 

προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη Γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο eirpatra@otenet.gr) έγγραφη 

δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να 

ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι 

θα πρέπει να παρίστανται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως και να προσκομίζουν τις προτάσεις 

και τα σχετικά τους. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 

4722/2020, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 

ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eirpatra@otenet.gr) το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της 

προηγούμενης της δικασίμου ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο και 

δεν θα συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων. 

Διευκρινίζεται ότι στην προηγούμενη παράγραφο υπάγονται (πλην των υποθέσεων παλαιάς 

τακτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2912/2001 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε 

με τον ν. 4055/2012), υποθέσεις ειδικών διαδικασιών και μικροδιαφορών, για τις οποίες ίσχυε 

η εξαίρεση από την αναστολή διενέργειας πολιτικών δικών με βάση τις προηγούμενες ΚΥΑ και 

την 25/9-11-2020 πράξη της Διευθύνουσας) και οι ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) οι γνήσιες υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας,  

mailto:eirpatra@otenet.gr
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β) οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, οι οποίες κατά ειδικό νόμο 

δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι υποθέσεις του άρθρου 1 

του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και  

γ) οι υποθέσεις ασφαλιστικών εν γένει μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και των ρητά 

οριζομένων ως εξαιρετέες με τις προηγούμενες ΚΥΑ (με αντικείμενο εγγυοδοσία, 

εγγραφή, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης, συντηρητική κατάσχεση κλπ.). 

Συνεπώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα, υπό το καθεστώς της νέας ΚΥΑ, εκδίκασης 

υποθέσεων διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας με εξέταση μαρτύρων, 

όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις λοιπές διαδικασίες. 

3) Θα συζητούνται ενώπιον του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, όπως μέχρι σήμερα, συναινετικές 

προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. 

4) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές ασφαλιστικών μέτρων και 

υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατόπιν συζήτησης με υπομνήματα των πληρεξουσίων 

δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν 

χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση 

του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών 

διαταγών.  

5) Θα δημοσιεύονται οι κατατεθειμένες διαθήκες (δημόσιες και ιδιόγραφες) κατά σειρά 

προτεραιότητας και με είσοδο στο ακροατήριο κάθε αιτούντος ανά υπόθεση. Επίσης, θα 

δημοσιεύονται διατάξεις αναγνώρισης ή τροποποίησης του καταστατικού σωματείων. 

6) Αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμματείας εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη πράξη 

(25/9-11-2020) με επέκταση των εργασιών της, καθώς θα επιτρέπεται κατά το 

προαναφερόμενο διάστημα η κατάθεση δικογράφων πάσης φύσεως (ενδίκων μέσων κλπ), 

αιτήσεων δημοσίευσης διαθηκών, αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής και διαταγών 

απόδοσης χρήσης μισθίου. 

 

Πάτρα, 10-1-2021 

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών 

 

Παρασκευή Αναστασοπούλου 

Ειρηνοδίκης Α΄ 





Επέκηαζη ιζσύορ ππάξηρ 25/2020 

Σαρ ενημεπώνοςμε όηι ηα αναθεπόμενα ζηην ππάξη 25/2020 ηηρ Διεςθύνοςζαρ ηο 
Ειπηνοδικείο Παηπών, επεκηείνονηαι σπονικά, με ιζσύ μέσπι και 7/12/2020 και ώπα 06:00 

Το πλήπερ κείμενο ηηρ 25/2020 ππάξηρ εδώ: 
https://www.eirinodikeio-patras.gov.gr/node/53335 
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Πράξη 25/2020 

Η Διευθύνουσα του Δικαστηρίου αυτού, Παρασκευή Αναστασοπούλου, Ειρηνοδίκης Α΄, 

αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 1,  ΑΑ 4  της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ, ΦΕΚ 4899 Β/6-11-
2020, που αφορά στον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19  και με κύριο γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου 
Πατρών καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, αποφάσισε ότι για το χρονικό διάστημα 
από 7-11-2020 έως και 30-11-2020 ισχύουν τα εξής:  

Α. Αναφορικά με τις δίκες 

1) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της Τακτικής Διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.4335/2015 (νέα Τακτική). 

2) Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες των ειδικών διαδικασιών και μικροδιαφορών, που συζητούνται 
χωρίς εξέταση μαρτύρων. Για το σκοπό αυτό, μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης 
ημέρας, θα κοινοποιείται στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 
εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η 
υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να 
παρίστανται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους. 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρ. 72 παρ. 2 ν. 4722/2020, με κοινή ανέκκλητη δήλωση 
των πληρεξουσίων δικηγόρων κατ’ άρθρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του αρθρ. 115 ΚΠολΔ, 
η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eirpatra@otenet.gr) το αργότερο 
μέχρι τις 12:00 της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται 
από το πινάκιο. Τα παραπάνω θα ισχύσουν από την Τρίτη 10-11-2020, ώστε να υπάρξει δυνατότητα 
υποβολής της σχετικής δήλωσης στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου. 

3) Θα πραγματοποιούνται οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν αποκλειστικά ως αντικείμενο 
εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια 
κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α 
ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.  

4) Θα συζητούνται, ενώπιον του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, όπως μέχρι σήμερα, συναινετικές προσημειώσεις 
υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020. 

5) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές ασφαλιστικών μέτρων χωρίς κλήτευση του 
καθ΄ ου, πλην των ήδη προσδιορισμένων, οι οποίες θα συζητηθούν με το παλαιό καθεστώς. Οι προσωρινές 
διαταγές, που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις 
εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, με απόφαση του εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.  

6) Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων, πλην των ήδη προσδιορισμένων, οι οποίες 
θα συζητηθούν με το παλαιό καθεστώς. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων των 
ν.3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως θα παρατείνονται μέχρι 
εκδόσεως αποφάσεως από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.  
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7) Θα δημοσιεύονται οι ήδη κατατεθειμένες διαθήκες (δημόσιες και ιδιόγραφες), κατά σειρά 
προτεραιότητας και με είσοδο στο ακροατήριο κάθε αιτούντος ανά υπόθεση. Επίσης, θα δημοσιεύονται 
διατάξεις αναγνώρισης ή τροποποίησης του καταστατικού σωματείων. 

8) Αναστέλλονται όλες οι δικαστικές και νόμιμες προθεσμίες. Κατ’ εξαίρεση δεν αναστέλλονται οι 
δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης, τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές 
διαδικασίες, καθώς επίσης και στην κατάθεση σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για 
τις υποθέσεις, που έχουν συζητηθεί έως και τις 6-11-2020. 

9) Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας 

τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ].  

Οι υποθέσεις που θα αποσύρονται θα επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν και ο ορισμός της νέας δικασίμου 

θα γνωστοποιείται από το Γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών και θα αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου. 

Β. Αναφορικά με τη λειτουργία της Γραμματείας 

Καταρχήν, παραμένει σε λειτουργία, με τις αναγκαίες κατά το δυνατόν επιπλέον προσαρμογές λόγω των 

υγειονομικών συνθηκών και με το αναγκαίο προσωπικό, η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου αυτού για τις 

εξαιρεθείσες από την αναστολή εργασίες με τις εξής διευκρινήσεις: 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ: 

1) Διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων, πλην αυτών που θα χρησιμοποιηθούν στην Τακτική Διαδικασία και 

στις λοιπές διαδικασίες στις περιπτώσεις που θα συζητηθούν χωρίς μάρτυρα, κατά έγγραφη δήλωση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου ή του αιτούντος και ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2610 

330 807. 

2) Κατάθεση δηλώσεων τρίτου. 

3) Κατάθεση ενδίκων μέσων. 

4) Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων. Εξαιρείται η χορήγηση αντιγράφων 

των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών και των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων που 

θα εκδίδονται το διάστημα αυτό. 

5) Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού/βεβαίωσης κλπ., πλην άκρως επειγουσών 

περιπτώσεων, οι οποίες θα κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας μετά την αποστολή ηλεκτρονικού 

μηνύματος με το σχετικό αίτημα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 

Ειρηνοδικείου (eirpatra@otenet.gr).  

6) Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια, πλην επειγουσών περιπτώσεων και 

κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. 

7) Διενέργεια αποποιήσεων. 

8) Κήρυξη ιδιόγραφων διαθηκών ως κύριες. 

9) Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις, κατά την 

κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας. 
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10) Για όλα τα επείγοντα θέματα θα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: 

1) Η δημοσίευση αποφάσεων, διαθηκών (ιδιογράφων και δημοσίων), διατάξεων κληρονομητηρίων και 

σωματείων. Το ίδιο ισχύει και για διαταγές πληρωμής και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού 

αιτήματος. 

2) Κατάθεση δικογράφων πάσης φύσεως, κατάθεση αιτήσεων κληρονομητηρίων και σωματείων, διαταγών 
πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου. 

3) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών περί μη δημοσίευσης διαθήκης και περί μη 
αποποίησης κληρονομίας. 

4) Χορήγηση αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών και των αποφάσεων των 
ασφαλιστικών μέτρων που θα εκδίδονται το διάστημα αυτό.  

5) Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το 
κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω 
εξαιρέσεων λειτουργίας του Δικαστηρίου. Οι επιτρεπόμενες εργασίες θα γίνονται από ώρα 09.00 έως 13.00 
και εφόσον είναι εφικτό εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, ενώ το ωράριο λειτουργίας της 
Γραμματείας για τα λοιπά καθήκοντα θα εξακολουθήσει να είναι το νόμιμο. 

Η Διεύθυνση του Ειρηνοδικείου Πατρών μερίμνησε επίσης για τη λήψη  των αναγκαίων μέτρων για την 
προστασία όλων των δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα: α) την υποχρεωτική 
χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 
παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ 
φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του 
Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστή και των εισερχομένων 
διαδοχικά ανά ένα άτομο στους χώρους των γραφείων του Ειρηνοδικείου, ώστε να διασφαλίζεται η 
εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Πάτρα, 9-11-2020 
Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Πατρών 

 
Παρασκευή Αναστασοπούλου 

Ειρηνοδίκης Α΄ 




