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Αριθμός Πράξης 395/2021 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ για τον Covid-19 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 30-9-2021 
 

• Λαβόνιες υπ' όψη το υπ' αριθμ. οικ-ΥΓ-56/2.10.2020 έγγραφο της Μονάδας 
Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

• Το άρθρο 1 παρ. 1 περ. 3 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β- 
4206) ΚΥΑ, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Είσοδος στην υπηρεσία 
Στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών επιτρέπεται η είσοδος σε φυσικά πρόσωπα 
(δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, πάσης φύσεως εργαζομένους στο 
δικαστικό μέγαρο, αστυνομικούς, πολίτες, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
που τάσσονται στην υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β-4206) ΚΥΑ, ή 
σε όποια μεταγενέστερη αντικαταστήσει αυτήν. 

 Χρήση μάσκας 
Η χρήση μη ιατρικής μάσκας (όχι προσωπίδας) είναι υποχρεωτική σε όλους τους 
χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών (γραφεία, αίθουσες ακροατηρίων, διαδρόμους, 
τουαλέτες, κλιμακοστάσια)για όλους τους παρευρισκόμενους (δικαστικούς 
λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, πολίτες, αστυνομικούς, 
φύλακες, προσωπικό καθαριότητας), καθ' όλη την διάρκεια παραμονής τους, εκτός 
αν επιδεικνύεται από τους παρευρισκόμενους ιατρική βεβαίωση που τους 
απαλλάσσει από την σχετική υποχρέωση. 

Η μάσκα θα καλύπτει το στόμα και την μύτη. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απαίτηση αυτή: 

 Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών στο 
πρόσωπο που δεν φορά μάσκα. 

 Θα καλείται η αστυνομία για την απομάκρυνσή του και την επιβολή του 
σχετικού προστίμου. 

 Θα ενημερώνεται ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών για την διερεύνηση τυχόν 
ποινικών ευθυνών. 

 Αν ο παραβάτης είναι υπάλληλος, θα χρεώνεται ημέρα άδειας. 

 Τήρηση αποστάσεων 
Πρέπει υποχρεωτικώς να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ όλων των 
ευρισκομένων στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών. 

 



 Χρήση απολυμαντικού 
Οι εισερχόμενοι στους χώρους του Πρωτοδικείου Πατρών θα πρέπει να απολυμαίνουν τα 
χέρια  τους πριν εισέλθουν. 
 

 Κάπνισμα 
Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του 
Πρωτοδικείου Πατρών. 

 
 Ανελκυστήρες 

        Συνιστάται η αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων. 
        Σε περίπτωση χρήσης τους, επιτρέπεται να εισέρχεται μόνο ένα (1) άτομο. 
        Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στους ανελκυστήρες. 
 

 Προσέλευση στα γραφεία 
Οι προσερχόμενοι στα γραφεία του Πρωτοδικείου Πατρών (δικηγόροι, αστυνομικοί, 
πολίτες): 

 Θα φορούν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα (όχι προσωπίδα). 
 Θα εισέρχονται υποχρεωτικά κατ' άτομο. Εξαιρούνται της εισόδου 

κατ' άτομο 
■ Οι συνοδεύοντες ανηλίκους 

 Οι πολίτες θα προσέρχονται κατά προτίμηση μετά από ραντεβού. 
 Η διαδικασία παραίτησης από τα ένδικα μέσα του Πολιτικού 

Τμήματος θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το 
αρμόδιο τμήμα τηλεφωνικά (2610-310715) 

 Τα δικόγραφα του Α’ Πολιτικού Τμήματος δεν θα παραλαμβάνονται 
αυθημερόν, παρά μόνο όσα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα. 
Επίσης θα χορηγείται ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο. 

 Όσον αφορά το Τμήμα των Ασφαλιστικών Μέτρων οι αιτήσεις για 
παροχή Νομικής Βοήθειας θα γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής 
συνεννόησης (2610-317531) 

 

Τα ανωτέρω τηρούνται με ευθύνη των Τμηματαρχών. 

 Αίθουσες ακροατηρίων 
 

 Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών (και συγκεκριμένα 
για τις αίθουσες 3 και 24 ) στα δεκαπέντε (15) άτομα και στα είκοσι (20) άτομα για 
τις μεγαλύτερες αίθουσες (και ειδικότερα για τις αίθουσες 4 και 23), 
συμπεριλαμβανομένης της φρουράς. Στον υπολογισμό της τήρησης των ανωτέρω 
ορίων δεν περιλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς, δικαστικοί υπάλληλοι. 

 Θα εισέρχονται μόνο: 
■ οι διάδικοι και οι συνήγοροί τους 
■ ο εκάστοτε εξεταζόμενος μάρτυρας. 

 Ο εκάστοτε προεδρεύων κατά την εκδίκαση των υποθέσεων στο ακροατήριο είναι 
αρμόδιος για την προσήκουσα διάταξη, σε επαρκή αραίωση, των δικαστών στην 
έδρα, καθώς και κατά τις διασκέψεις, και για την υπόδειξη σε όλους τους 
παρισταμένους στο ακροατήριο της προσήκουσας διάταξης και αραίωσης, καθώς 
και για την τήρηση των λοιπών μέτρων (χρήση μάσκας, ανώτατος αριθμός 
εισερχομένων). 

 Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα άνω όρια, 
εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των ατόμων 
αυτών είναι απολύτως αναγκαία για την διεξαγόμενη δίκη. 

 Επίσης, σε όλες τις δικασίμους θα γίνεται έγκαιρος χωρισμός των πινακίων και 
των εκθεμάτων σε χρονικές περιόδους με ευθύνη των προεδρευόντων δικαστών 
(στα εκθέματα αφού ενημερωθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα) 



 Διασκέψεις 
Διενέργεια των διασκέψεων, καθώς και οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά στη 
λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της Χώρας, εφόσον είναι 
εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων 

 Προσωπική Καθαριότητα 
Γίνεται ισχυρή σύσταση για συχνό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με νερό και   
σαπούνι ή χρήση αντισηπτικού διαλύματος. 

 
 Καθαριότητα Γραφείων 

Γίνεται ισχυρή σύσταση για καθημερινό καθαρισμό με απολυμαντικό της 
επιφάνειας του γραφείου καθώς και αντικειμένων που βρίσκονται επί αυτής 
(τηλεφωνικές συσκευές, πληκτρολόγιο, ποντίκι, κλπ). 

 Αερισμός - κλιματισμός 
Συνιστάται η κατά το δυνατόν διατήρηση ανοικτών των θυρών και των παραθύρων 
των αιθουσών συνεδριάσεων και διασκέψεων, των γραφείων και τον λοιπών χώρων. 
Συνιστάται να μην γίνεται χρήση των κεντρικών μονάδων κλιματισμού. 

 Κρούσματα - επαφές 
Στην περίπτωση που δικαστικός λειτουργός ή δικαστικός υπάλληλος εμφανίσει τα 
συμπτώματα, τα οποία αναφέρονται στο κατωτέρω συνημμένο υπ' αριθμ. [1] 
έγγραφο, ή αποτελεί επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, ως ορίζεται στο ίδιο 
έγγραφο, πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει την συντονίστρια διαχείρισης Covid-19, ή, 
σε περίπτωση απουσίας της, στον αναπληρωτή της, για την διαχείριση του θέματος 
σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. 
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως αν ο δικαστικός λειτουργός ή ο δικαστικός 
υπάλληλος βρίσκονται στον χώρο του Πρωτοδικείου Πατρών ή εκτός αυτού. 

Με την υπ’αριθμ. 367/5-10-2020 πράξη ορίσθηκε συντονιστής διαχείρησης 
Covid-19 η Προϊστάμενη Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πατρών Μαρία Μπούσια και 
ως αναπληρώιρια η Προϊστάμενη του Α Πολιτικού Τμήματος Μαλβίνα Λαγού. 

Κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν 
πρωτόκολλο θα αναφέρεται αμέσως στην συντονίστρια διαχείρισης Covid-19, ή, σε 
περίπτωση απουσίας της, στον αναπληρωτή της. 

 

 

Πάτρα, 30-9-2021 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Πατρών 

 

Μάρθα Γαλαριώτου 

Πρόεδρος Πρωτοδικών 
 

Κοινοποίηση: 
1) Στους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Πατρών. 
2) Στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών 
3) Στην Επιτροπή Δικαστικού Μεγάρου 


