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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

χκθσλα κε ηε Γ1α/ΓΠ.νηθ.2/2.1.2021 Κ.Τ.Α. (Β΄ 1) θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα από 3.1.2021 έωο θαη 11.1.2021 πξνο ην ζθνπφ 

αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, αλαζηέιιεηαη 

πξνζωξηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ Δηθαζηεξίνπ θαη νη λόκηκεο θαη 

δηθαζηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεωλ θαη άιιωλ 

ελεξγεηώλ, θαζώο επίζεο θαη ηεο παξαγξαθήο ηωλ ζπλαθώλ 

αμηώζεωλ. 

Καη’ εμαίξεζε γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα: α) ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΚΤΡΩΣΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ, εθδηθάδνληαη νη ψξηκεο πξνο ζπδήηεζε 

ππνζέζεηο, θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), γηα 

ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί απφ φινπο ηνπο δηαδίθνπο θνηλή ή μερσξηζηή 

δήισζε πεξί παξάζηαζεο ρσξίο εκθάληζε ζην αθξναηήξην, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ π.δ. 18/1989, β)  ΓΙΑ ΣΙ 

ΤΠΟΘΕΕΙ ΟΤΙΑ, εθδηθάδνληαη, νκνίσο, νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο 

έρεη ππνβιεζεί απφ φινπο ηνπο δηαδίθνπο θνηλή ή μερσξηζηή δήισζε 

πεξί παξάζηαζεο ρσξίο εκθάληζε ζην αθξναηήξην θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο 

πξνυπνζέζεηο. Οη ινηπέο ππνζέζεηο αλαβάιινληαη ππνρξεσηηθά θαη 

εθφζνλ νη δηάδηθνη έρνπλ θιεηεπζεί λφκηκα, δελ ζα θιεηεπζνχλ εθ λένπ. 

Οη δειψζεηο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ θαη λα ππνβιεζνχλ ζην 

Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Κνκνηελήο ελαιιαθηηθά, κε ηνπο αθφινπζνπο 

δχν ηξφπνπο: i) ύληαμε έληππεο δήιωζεο απφ ηνλ πιεξεμνχζην 

δηθεγφξν θαη θαηάζεζε ηεο δήισζεο απηήο ζην νηθείν ηκήκα ηεο 



γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην αξγφηεξν έσο ηελ παξακνλή ηεο 

δηθαζίκνπ, φπσο γηλφηαλ κέρξη ζήκεξα, θαη ii) ειεθηξνληθή ζύληαμε 

ηεο δήιωζεο ζηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα gov.gr (ζηελ επηινγή «Έθδνζε 

Τπεχζπλεο Γήισζεο») θαη, ελ ζπλερεία, απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

αξρείνπ pdf πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα, απφ 

νπνηνδήπνηε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηεο γξακκαηείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ dpkomotinis@adjustice.gr, 

ην αξγφηεξν έσο ηελ παξακνλή ηεο δηθαζίκνπ ζηηο 14:00. ηηο σο άλσ 

δειψζεηο αλαγξάθεηαη θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

πιεξεμνχζησλ ή ησλ ίδησλ ησλ δηαδίθσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

απνζηαιεί απφ ηε Γξακκαηεία ε έθζεζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ π.δ. 

18/1989 ή ηνπ άξζξνπ 128Α ηνπ λ. 2717/1999, θαηά πεξίπησζε. Πξνο 

δηεπθφιπλζε δε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξέπεη λα 

ζεκεηψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηαδίθνπ, ην αξκφδην Σκήκα 

(Σξηκειέο-Μνλνκειέο) ε εκεξνκελία δηθαζίκνπ, ν αξηζκφο θαηάζεζεο 

θαη ν αξηζκφο πηλαθίνπ. Τπεχζπλνη ππάιιεινη, νη νπνίνη ζα 

παξαιακβάλνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηηο 

ειεθηξνληθέο δειψζεηο θαη ζα ηηο πξνσζνχλ ζηα αξκφδηα ηκήκαηα 

νξίδνληαη νη θ. σθξνλία Καλαθίδνπ θαη νθία Νηθνιαΐδνπ. Πξηλ δε ηε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ε νηθεία Γξακκαηεία εθηππψλεη, πξσηνθνιιεί 

θαη ζέηεη ζηε δηθνγξαθία ηηο δειψζεηο απηέο. Τπελζπκίδεηαη, εμάιινπ, 

φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ λ.4764/2021 (Α΄ 256), νη δηάδηθνη 

έρνπλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ: α) 

ζηηο αθπξωηηθέο δηαθνξέο πξνζεζκία επηά (7) εκεξώλ, από ηελ 

εκεξνκελία ζπδήηεζεο, γηα ηελ πξνζθόκηζε εγγξάθωλ 

λνκηκνπνίεζεο, ηελ ππνβνιή γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο θαη ηελ 

θαηάζεζε ππνκλήκαηνο, β) ζηηο δηαθνξέο νπζίαο, γηα ηηο νπνίεο 

ωο πξνο ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη  ην 

άξζξν 138 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο (λ. 2717/1999), 

πξνζεζκία επηά (7) εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο, 



γηα ηελ πξνζθόκηζε εγγξάθωλ λνκηκνπνίεζεο θαη ηελ ππνβνιή 

γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο. 

Επίζεο,  γ) εμεηάδνληαη αηηήκαηα έθδνζεο παξνρήο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο, δ) εθδηθάδνληαη επείγνπζεο αηηήζεηο παξνρήο πξνζσξηλήο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ε) ππνβάιινληαη θαη εθδηθάδνληαη αληηξξήζεηο 

θαηά ηεο απφθαζεο θξάηεζεο αιινδαπνχ θαη αηηήζεηο αλάθιεζεο θαηά 

ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη επί ησλ αληηξξήζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3-6 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.3386/2005, ζη) 

ππνβάιινληαη θαη εθδηθάδνληαη αληηξξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ πξψηνπ ηεο απφ 25.2.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.4682/2020, δ) δηελεξγνχληαη 

δηαζθέςεηο εμ απνζηάζεσο θαη ε) δεκνζηεχνληαη απνθάζεηο.  

Γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε απζηεξή 

ηήξεζε ηωλ θάηωζη αλαθεξνκέλωλ κέηξωλ:  

- Τπνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο ζε φινπο ηνπο 

εηζεξρνκέλνπο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

-Τπνρξεσηηθή απνιχκαλζε ησλ ρεηξψλ φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ 

κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα. 

- Τπνρξεσηηθή ηήξεζε κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ απφζηαζεο 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ. 

-Η θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ πξνζέιεπζε ησλ δηθεγφξσλ γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζηηθή 

ελέξγεηα θαη ππφζεζή ηνπο θαη ε κε ηνλ ίδην ηξφπν  γλψζε ηεο 

δηθαζίκνπ ησλ ππνζέζεσλ πνπ αλαβάιινληαη ππνρξεσηηθά. 

Τπελζπκίδεηαη φηη γηα θάζε ππφζεζε ππάξρεη αξηζκφο ειεθηξνληθήο 

παξαθνινχζεζεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο δηαδίθνπο θαη ηνπο 

πιεξεμνπζίνπο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πνξεία ηεο ππφζεζήο 

ηνπο απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ κέρξη θαη ηελ 



έθδνζε απφθαζεο απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ππνινγηζηή. Άιισζηε, θαη 

ε θαηάζεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ είλαη εθηθηή πιένλ θαη κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

-Η αθξφαζε ησλ δηθεγφξσλ πνπ ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα  

θαηά ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή 

αληηξξήζεσλ κφλν κε ηε ρξήζε ππεξεζηαθνχ ηερλνινγηθνχ κέζνπ. 

-Η είζνδνο εληφο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελφο θαη κφλνλ αηφκνπ θαη ε 

αλακνλή ησλ ππνινίπσλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζε απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπο. 

 Η εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαηά ηηο δηθαζίκνπο γίλεηαη κε επζχλε 

ησλ Πξνέδξσλ, θαζψο θαη ησλ Γηθαζηψλ πνπ πξνεδξεχνπλ, ελψ ηηο 

ινηπέο εκέξεο γίλεηαη κε επζχλε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γξακκαηείαο 

Οπξαλίαο Φηιηψηε, κε ηελ αξσγή ησλ Γξακκαηέσλ.  

 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ 

 

Αλαζηαζία-Μαξία Πξσηνγήξνπ 
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