
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Π Ρ Α Ξ Η   401 / 2021 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Σάββατο, 9 

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και 

ώρα 06:00»  (ΦΕΚ Β 4674/8-10-2021), από 11 Οκτωβρίου 2021 (και ώρα 6.00 

π.μ) έως και Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (και ώρα 6.00 π.μ), ισχύουν τα κάτωθι: 

Α. Από 11.10.2021 (και ώρα 6.00 π.μ) 

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

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

ημέρες), εκτός αν υπάρχει λόγος κατεπείγοντος, οπότε μόνο για την ενέργεια αυτή η 

Γραμματεία θα εξυπηρετεί και έως το πέρας του νόμιμου ωραρίου (ώρα 15.00). 

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

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

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

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

επικοινωνίας και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής του τρόπου αυτού, με 

φυσική παρουσία. 

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

στους παραστάντες δικηγόρους κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης (e-mail) και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις (αδυναμία εφαρμογής του προηγούμενου τρόπου), κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα Γραμματείας - Αρχείου (γραφείο 29, 

αρ. τηλ. 2610 311753). Επικυρωμένα αντίγραφα αποφάσεων -πρακτικών και 

απόγραφα χορηγούνται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (παραγγελίας) με το ίδιο 

τμήμα. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το τμήμα αυτό (αιτήσεις - 

πληροφορίες) arxeioprotodikeiopatras @gmail.com. 



4. - Η αίτηση των πιστοποιητικών φερεγγυότητας γίνεται αποκλειστικά με 

ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου αυτού (protodikeio- 

patron.gov.gr). 

5. - Η παροχή πληροφοριών από οποιοδήποτε τμήμα του Πρωτοδικείου Πατρών 

γίνεται τηλεφωνικά, στους γνωστούς αριθμούς τηλεφώνου που αναγράφονται και 

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

Αρχείο 2610 311753, Α Πολιτικό Τμήμα 2610 310715, 2610 321597, Β Πολιτικό 

τμήμα -έδρες 2610 342714, Ασφαλιστικά Μέτρα 2610 317531, Α Ποινικό τμήμα 2610 

366711, Β Ποινικό τμήμα 2610 366708). 

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

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

αριθμός των ατόμων στις αίθουσες αυτές μπορεί να υπερβεί τα όρια αυτά, εάν, κατά 

την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι 

απολύτως αναγκαία, στις ως άνω διεξαγόμενες δίκες. Υποχρεωτική χρήση μη 

ιατρικής μάσκας , τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου τουλάχιστον μεταξύ όλων 

των ευρισκομένων στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών (και επαρκής αερισμός 

τους), απολυμαντικά υγρά σε όλους τους χώρους και είσοδος στα γραφεία του 

Πρωτοδικείου ανά ένα άτομο σε συνεννόηση με τον υπάλληλο. Κατά τα λοιπά, ισχύει 

η υπ' αρ. 374/2020 πράξη μας (Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πρωτοδικείου Πατρών). 

7. - Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που 

αφορά τη λειτουργία της Υπηρεσίας γίνονται, εφόσον είναι εφικτό και εξ αποστάσεως 

με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, 

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

γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας 

του Δικαστηρίου και, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου. 

Β. Από 11.10.2021 σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ ισγύουν και τα κάτωθι μέτρα: 

1 - Κατά την είσοδο στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών, τα φυσικά πρόσωπα 

(δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, 

πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή [β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 10 ή [γ] βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για 



κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη 

στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών 

πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 

(rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 10. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) 

ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, δύνανται να 

προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου 

εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων 

την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται 

φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα. 

2 - Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test 

για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις ως άνω 

υπηρεσίες, στις κάτωθι περιπτώσεις: 

-Κατάθεση στα αστικά δικαστήρια αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας 

(ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή 

αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή αυτοτελούς 

αιτήματος προσωρινής διαταγής, 

-Συζήτηση προσωρινής διαταγής. 

-Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) -

Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον Εισαγγελέα ή 

και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και 

κακουργημάτων. 

-Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον Εισαγγελέα ή 

και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και 

κακουργημάτων. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], [β] και [γ], καθώς και η δήλωση αποτελέσματος 

self-test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής 

συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των ως άνω υπηρεσιών σε 

προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 

υπηρεσίας, οι οποίοι σαρώνουν τα πιστοποιητικά με την ειδική εφαρμογή του 



άρθρου 33 ν. 4816/2021 (Covid Free GR). Αν πρόκειται για αλλοδαπό εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ως άνω ελέγχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σε έγχαρτη 

μορφή. Στα πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα πιστοποιητικά 

απαγορεύεται η είσοδος στην Υπηρεσία. 

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών 

και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. 

Πάτρα, 11 Οκτωβρίου  2021 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πατρών 
 
 
 
 

Μάρθα Γαλαριώτου 
 

Πρόεδρος Πρωτοδικών 


