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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ               Αρ.Πρωτ. 1447/9-6-2020                                 

      ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                              Κομοτηνή, 9-6-2020 

                                                      Προς:   

                                  Το Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗ 

 Ενόψει της δικασίμου της 11ης Ιουνίου 2020 στη μεταβατική έδρα 

της Ξάνθης και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν 

ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην 

από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας και ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων στην 

Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, αποφασίζουμε: 

 - Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας 

προστασίας προσώπου σε όλους τους εισερχομένους στο ακροατήριο, 

καθώς και στους παράγοντες της δίκης. 

-Την υποχρεωτική απολύμανση των χειρών όλων των 

εισερχομένων με αντισηπτικό διάλυμα. 

Την  υποχρεωτική τήρηση μεταξύ των προσώπων απόστασης 

τουλάχιστον 1,5 μέτρου. 

-Την είσοδο εντός της αίθουσας του ακροατηρίου μέγιστου 

αριθμού είκοσι (20) ατόμων, ανάλογα με τη σειρά των εκφωνουμένων 

υποθέσεων, όπως αναγράφονται στο έκθεμα.  

-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 



2 
 

οποίες μπορούν να συνταχθούν και να υποβληθούν στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Κομοτηνής εναλλακτικά, με τους τρόπους που 

περιγράφονται στην προηγούμενη ανακοίνωση-απόφαση μας. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης 

περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο του άρθρου 33 

παρ. 6 του π.δ. 18/1989 ή 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας από όλους τους διαδίκους προκειμένου να συζητηθεί η 

υπόθεση, δεν ισχύει πλέον. 

-Τη δυνατότητα υποβολής γραπτών αιτημάτων αναβολής που θα 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή Fax έως την παραμονή της δικασίμου και ώρα 14.00. 

-Την ανά τέταρτο προεκφώνηση των υποθέσεων του 

Μονομελούς και συγκεκριμένα:  

Από 10.30 έως 10.45 των υποθέσεων με αριθμούς 1-20 

Από 10.45 έως 11.00 των υποθέσεων με αριθμούς 21-40 

Από 11.00 έως 11.15 των υποθέσεων με αριθμούς 41-62. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Προς αποφυγή συνωστισμού και προκειμένου να 

εφαρμοστούν τα μέτρα πρόληψης του κορωνοϊού COVID-19, οι 

πληρεξούσιοι και οι διάδικοι παρακαλούνται να προσέρχονται 

κατά την ακριβή ώρα που έχει οριστεί για την προεκφώνηση της 

υπόθεσης που τους αφορά και όχι νωρίτερα.  

 Η εφαρμογή των ανωτέρω γίνεται με ευθύνη της Προέδρου, 

καθώς και των Δικαστών που προεδρεύουν με την αρωγή των 

Γραμματέων.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  

Αναστασία-Μαρία Πρωτογήρου 

 


