
                                                                                                        

                                                                                                  

       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟ                                            

                  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ

Στις 31.5.2020 λήγει το χρονικό διάστημα της επιβολής του

μέτρου  της  προσωρινής  αναστολής  της  λειτουργίας  των

δικαστηρίων (13.3.2020 έως 31.5.2020). 

Σύμφωνα με τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.3302/28.5.2020 (Β΄ 2033)

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας

του Πολίτη-Εθνικής Άμυνας-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-

Υγείας-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών  από  1ης-6-2020  επανέρχεται  η

κανονική  λειτουργία  και  των  τακτικών  διοικητικών

δικαστηρίων. 

Ωστόσο στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν

ληφθεί  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  έναντι  του

κορωνοϊού  COVID-19 και σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που

προβλέφθηκαν στην από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής

Προστασίας  της  Δημόσιας  Υγείας,  αποφασίζουμε  και

επισημαίνουμε: 

- Τη σύσταση και για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως

15.7.2020 για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας

προσώπου  σε  όλους  τους  εισερχομένους  στο  Διοικητικό

Πρωτοδικείο Κομοτηνής, καθώς και στους παράγοντες της δίκης.
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-Την  υποχρεωτική  απολύμανση  των  χειρών  όλων  των

εισερχομένων με αντισηπτικό διάλυμα που πρέπει να υπάρχει, με

μέριμνα της Γραμματείας, σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου.

Ιδιαίτερη  προσοχή  δε  πρέπει  να  επιδεικνύεται  στη  χρήση  του

αντισηπτικού πριν την είσοδο στα γραφεία της Γραμματείας για την

προσκόμιση εγγράφων.

-Την   υποχρεωτική  τήρηση  μεταξύ  των  προσώπων  που

εισέρχονται στο δικαστήριο απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου και

την είσοδο εντός εκάστου γραφείου της Γραμματείας ενός (1) και

μόνου  ατόμου.  Όσοι  βρίσκονται  στην  αναμονή  θα  πρέπει  να

τηρούν μεταξύ τους την ως άνω απολύτως αναγκαία απόσταση. 

-Την  είσοδο  ανωτάτου  ορίου  εισερχομένων  εντός  της

αίθουσας του ακροατηρίου τα 30 άτομα. 

-Την  παροχή  δυνατότητας  στους  δικηγόρους  που

υποβάλλουν  αίτημα  ακρόασης  κατά  την  εξέταση  αιτημάτων

προσωρινής  δικαστικής  προστασίας  ή  αντιρρήσεων  να

επικοινωνούν με το  δικαστή υπηρεσίας με τη χρήση υπηρεσιακού

τεχνολογικού μέσου.

-Τη σύσταση για ευρεία χρήση των δηλώσεων των άρθρων

33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) και 133 παρ. 2 του ν.2717/1999

οι  οποίες  μπορούν  να  συνταχθούν  και  να  υποβληθούν  στο

Διοικητικό  Πρωτοδικείο  Κομοτηνής  εναλλακτικά,  με  τους

ακόλουθους δύο τρόπους:  Α) Σύνταξη έντυπης δήλωσης από

τον πληρεξούσιο δικηγόρο και κατάθεση της δήλωσης αυτής στο

οικείο τμήμα της γραμματείας του δικαστηρίου, το αργότερο έως

την παραμονή της δικασίμου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, και  Β)

ηλεκτρονική σύνταξη της δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα
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gov.gr (στην  επιλογή  «Έκδοση  Υπεύθυνης  Δήλωσης»)  και,  εν

συνεχεία, αποστολή του σχετικού αρχείου pdf που θα εκδοθεί από

την  ψηφιακή  πλατφόρμα,  από  οποιοδήποτε  ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας

του Δικαστηρίου  dpkomotinis@adjustice.gr,  το αργότερο έως την

παραμονή  της  δικασίμου  στις  14:00.  Στις  ως  άνω  δηλώσεις

αναγράφεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των

πληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  προκειμένου  να  τους

αποσταλεί από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ.

18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση.

Προς διευκόλυνση δε της Γραμματείας του Δικαστηρίου πρέπει να

σημειώνεται  το ονοματεπώνυμο του διαδίκου, το αρμόδιο Τμήμα

(Τριμελές-Μονομελές)  η  ημερομηνία  δικασίμου,  ο  αριθμός

κατάθεσης και ο αριθμός πινακίου. Υπεύθυνοι υπάλληλοι, οι οποίοι

θα παραλαμβάνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικαστηρίου

τις  ηλεκτρονικές  δηλώσεις  και  θα  τις  προωθούν  στα  αρμόδια

τμήματα ορίζονται οι κ. Σωφρονία Κανακίδου και Σοφία Νικολαΐδου.

Πριν δε τη συζήτηση της υπόθεσης η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει,

πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.

-Την υπενθύμιση ότι, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό τρίτο

της από 1ης Μαΐου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄

90), που κυρώθηκε με το ν.4690/2020 (Α΄ 104), κατά την εκδίκαση

των  υποθέσεων  στα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια  οι  διάδικοι

έχουν,  κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δικονομικών διατάξεων:

α)  στις  ακυρωτικές  διαφορές  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών,

από  την  ημερομηνία  συζήτησης,  για  την  προσκόμιση

εγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίου

προείσπραξης  και  την  κατάθεση  υπομνήματος,  β)  στις
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διαφορές  ουσίας,  για  τις  οποίες  ως  προς  την  κατάθεση

υπομνήματος εξακολουθεί να ισχύει  το άρθρο 138 του Κώδικα

Διοικητικής  Δικονομίας  (ν.  2717/1999),  προθεσμία  επτά  (7)

ημερών,  από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,  για  την

προσκόμιση  εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή

γραμματίου προείσπραξης.  Όλες οι  υποθέσεις οποίες είχαν

προσδιοριστεί  να  συζητηθούν  κατά  το  διάστημα  από

13.3.2020  έως  31.5.2020  και  η  συζήτηση  των  οποίων

ματαιώθηκε,  επαναπροσδιορίζονται  οίκοθεν  και  η  εγγραφή

στο οικείο πινάκιο-έκθεμα επέχει θέση κλήτευσης όλων των

διαδίκων  (άρθρο  77  ν.4690/2020).  Για  κάθε  υπόθεση  υπάρχει

αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στους

διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους να έχουν πρόσβαση στην

πορεία  της  υπόθεσής  τους  από  την  κατάθεση  του  ένδικου

βοηθήματος  ή  μέσου  μέχρι  και  την  έκδοση απόφασης από τον

προσωπικό τους υπολογιστή.  Άλλωστε,  και  η κατάθεση ένδικων

βοηθημάτων  και  μέσων  είναι  εφικτή  πλέον  και με  ηλεκτρονικό

τρόπο.

-Την  τοιχοκόλληση  της  παρούσας  ανακοίνωσης-απόφασης

στην είσοδο του Δικαστηρίου και στον πίνακα ανακοινώσεων και

την  κοινοποίησή  της  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  στους  Δικηγορικούς

Συλλόγους Ροδόπης και Ξάνθης, προκειμένου να ενημερωθούν τα

μέλη τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Αναστασία-Μαρία Πρωτογήρου

4

https://portal.olomeleia.gr/sites/default/files/static/guides/osdydd.pdf
https://portal.olomeleia.gr/sites/default/files/static/guides/osdydd.pdf


5


