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       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ                 Αρ.Πρωτ.1199/7-6-2021           

              ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                Κομοτηνή,5-6-2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Με τη Δ1α/Γ.Π.οικ.35169/5.6.2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2366) και για το χρονικό 

διάστημα από 7.6.2021 έως και 14.6.2021  

Α. Το Δικαστήριο λειτουργεί υπό κανονικούς όρους ως προς την 

εκδίκαση των εκκρεμών ενώπιον του υποθέσεων. 

 Β. Έχει ήδη παύσει (από 22.5.2021) να ισχύει η αναστολή  των 

νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών 

πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, 

καθώς, επίσης, των προθεσμιών της παραγραφής  των συναφών 

αξιώσεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 82 του ν.4790/31.03.2021 (Α΄ 48). 

 Γ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η αυστηρή 

τήρηση των κάτωθι αναφερομένων μέτρων:  

- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εισερχομένους, 

καθώς και σε όλους τους χώρους του Δικαστηρίου. 

-Υποχρεωτική απολύμανση των χειρών όλων των εισερχομένων με 

αντισηπτικό διάλυμα. 

- Υποχρεωτική τήρηση μεταξύ των προσώπων απόστασης τουλάχιστον 

1,5 μέτρου. 

- Η κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του 

Δικαστηρίου προσέλευση των δικηγόρων για οποιαδήποτε διαδικαστική 

ενέργεια και υπόθεσή τους. Υπενθυμίζεται ότι 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 
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απόφασης από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Άλλωστε, και η κατάθεση 

ένδικων βοηθημάτων και μέσων είναι εφικτή πλέον και με ηλεκτρονικό τρόπο. 

-Η ακρόαση των δικηγόρων που υποβάλλουν σχετικό αίτημα  κατά την 

εξέταση αιτημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή αντιρρήσεων μόνο 

με τη χρήση υπηρεσιακού τεχνολογικού μέσου. 

-Είσοδος εντός της αίθουσας του ακροατηρίου μέγιστου αριθμού 

δεκαπέντε (15) ατόμων, ανάλογα με τη σειρά των εκφωνουμένων υποθέσεων, 

όπως αναγράφονται στο έκθεμα.  

-Η 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 41-60. 

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 κατά τις δικασίμους γίνεται με ευθύνη των 

Προέδρων, καθώς και των Δικαστών που προεδρεύουν, ενώ τις λοιπές ημέρες 

γίνεται με ευθύνη της Προϊσταμένης της Γραμματείας Ουρανίας Φιλιώτη, με την 

αρωγή των Γραμματέων.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Αναστασία-Μαρία Πρωτογήρου 

 

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

