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Αριθμός Πράξης 

  123 /2021 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Παρασκευή Μπουρέλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

Αφού  λάβαμε υπόψη: 

(α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 §§ 1 περ. α΄ και 7 περ. α΄ και γ΄ του 

Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών 

(κ.ν. 1756/1988).  

(β) Το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 43391/14-7-2021 Κ.Υ.Α. 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ B’ 

3112/14.7.2021) «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

43319/9.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 

Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 

06:00» (Β ́ 3066)» 

 (γ) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Πρωτοδικείου Τριπόλεως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 § 1 αρ. 3 της 

ανωτέρω υπ’ αριθμ. 43.319/9.7.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3066/9-7-21), που ορίζει 

ότι «με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή 

 



εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας 

και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα 

ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς 

και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή 

λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19». 

Παρατείνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 120/2021 πράξης μας έως και 

την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6 μ.μ. 

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Πρωτοδικείου 

Τριπόλεως, να αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους Δικαστές, τους 

γραμματείς και τις επιμελήτριες του Πρωτοδικείου Τριπόλεως, να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του (protodikeio-tripolis.gov.gr) και να κοινοποιηθεί στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τριπόλεως και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Τριπόλεως. 

Τρίπολη, 15 Ιουλίου 2021 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Τριπόλεως 

 

Παρασκευή Μπουρέλου 

Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 


