
 

 

 

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,  
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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΄ 


