
 

 

 

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΄ 


