
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                      Πάτρα 10/5/2021

        ΠΑΤΡΩΝ       Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ1613

Διεύθυνση: Ρ. Φεραίου 147

Πληροφορίες: Ε. Μενζιλτζόγλου

Τηλέφωνο:2610275207                                     

Το όργανο διοίκησης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών:

Αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του άρθρου 15 παρ.  1 και  7 περίπτ.  γ΄  του «Κώδικα

Οργανισμού  Δικαστηρίων  και  Κατάστασης  Δικαστικών  Λειτουργών»,  που

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄, 35).

2.  Το  γεγονός  ότι  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55, Α΄), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄  )  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  Κοινή

Υπουργική  Απόφαση  επιβάλλονται,  μεταξύ  άλλων,  διάφορα  μέτρα

αναφορικά  με  τη  λειτουργία  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της

δημόσιας υγείας έναντι του  κορωνοϊού COVID-19.

3.  Την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.  28503/8-5-2021  Κοινή  Υπουργική

Απόφαση   «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 10 Μαΐου  2021  και  ώρα

6.00  έως  και  την  Παρασκευή  14  Μαΐου  2021  και  ώρα  6.00»   (ΦΕΚ  Β΄

1872),  που   κατά  το  άρθρο  14  αυτής  για  τα  θεματα  που  ενδιαφέρουν  εν

προκειμένω ισχύει  έως τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021  και ώρα 6.00,  η οποία
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μεταξύ  των  άλλων  προβλέπει:  α)ότι  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Αχαΐας   της

Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας  (εξαιρουμένων  των  Δήμων  Αιγιαλείας,

Δυτικής Αχαΐας και Καλαβρύτων) εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου

κινδύνου  επιδημιολογικής  επιβάρυνσης   λόγω  της  διασποράς  του

κορωνοϊού  COVID-19,  β)ότι,  γενικώς,  για  τα  Δικαστήρια  που  ευρίσκονται

σε  περιοχές  πολύ  αυξημένου  κινδύνου  «ισχύουν  τα  κάτωθι:  Μέχρι  δέκα

πέντε  (15)  άτομα  στην  αίθουσα  (σημειώνεται  ότι  στον  αριθμό  αυτό  δεν

περιλαμβάνονται  δικαστές  και  δικαστικοί  υπάλληλοι  –  βλ.  άρθρο 1  παρ.  2

της  ως  άνω Κ.Υ.Α.).   Κατ΄  εξαίρεση ο  αριθμός  των  ατόμων στην  αίθουσα

μπορεί  να  υπερβεί  τα  δεκαπέντε  (15),  εάν,  κατά  την  κρίση  του

προεδρεύοντος  του  δικαστηρίου,  η  παρουσία  των  ατόμων  αυτών  είναι

απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.

-Τήρηση  απόστασης  ενάμισυ  (1,5)  μέτρου.  -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».  -Με την επιφύλαξη του άρθρου

82  του  ν.4790/2021  (Α΄  48),  αναστέλλονται  οι  νόμιμες  και  δικαστικές

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών

ενώπιον  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  ......  και  των  τακτικών

διοικητικών  δικαστηρίων,  καθώς  και  οι  προθεσμίες  της  παραγραφής  των
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συναφών  αξιώσεων.  ......    Τα  ειδικότερα  ζητήματα  που  ανάγονται  στην

εύρυθμη  διεξαγωγή  των  εργασιών  των  δικαστικών  υπηρεσιών  και  των

εισαγγελιών  της  χώρας,  καθώς  και  εκείνα  που,  κατά  περίπτωση  και  κατά

την  κρίση  του  οργάνου  διοίκησης  εκάστης  αυτών,  έχουν  κατεπείγοντα

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,   ρυθμίζονται με αποφάσεις

των οργάνων διοίκησης αυτών.   Οι διασκέψεις,  καθώς και η διεκπεραίωση Οι διασκέψεις,  καθώς και η διεκπεραίωση

οποιοσδήποτε  ενέργειας,  που  αφορά  στη  λειτουργία  των  δικαστικώνοποιοσδήποτε  ενέργειας,  που  αφορά  στη  λειτουργία  των  δικαστικών

υπηρεσιών  και  των  εισαγγελιών  γίνονται,  εφόσον  είναι  εφικτό,  εξυπηρεσιών  και  των  εισαγγελιών  γίνονται,  εφόσον  είναι  εφικτό,  εξ

αποστάσεως  με  τη  χρήση  τεχνολογικών  μέσων.  Προς  διευκόλυνση  τηςαποστάσεως  με  τη  χρήση  τεχνολογικών  μέσων.  Προς  διευκόλυνση  της

ενημέρωσης διαδίκων,  μαρτύρων και  συνηγόρων,  η διακοπή της δίκης καιενημέρωσης διαδίκων,  μαρτύρων και  συνηγόρων,  η διακοπή της δίκης και

ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται  από τον γραμματέα της έδραςο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται  από τον γραμματέα της έδρας

στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριοστον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο

διαθέτει  ιστοσελίδα,  αναρτώνται  σε  αυτήν.  .....διαθέτει  ιστοσελίδα,  αναρτώνται  σε  αυτήν.  .....Σε  όλο  το  προσωπικό  που

απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στα  Δικαστήρια,  .....

εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11-3-2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,  η οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο 2 του

ν.4682/2020.

4.  Το  γεγονός  ότι  με  την  ως  άνω  Κ.Υ.Α.  (Β΄  1872/8-5-2021)  δεν

επαναλήφθηκε η περιεχόμενη στην προηγούμενη αυτής, που αφορούσε το

διάστημα από 3-5-2021 έως 10-5-2021,  με αριθ.   Δ1α/Γ.Π.οικ.27683/29-4-

2021  πρόβλεψη  περί  προσωρινής  αναστολής  των  εργασιών  των

δικαστικών  σχηματισμών  των  Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων  της

Χώρας  και  κατ΄  εξαίρεση  εκδίκασης  υποθέσεων  μόνον  με  υποβολή

δηλώσεων  συζήτησής  τους  περί  παράστασης  των  διαδίκων  χωρίς
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εμφάνιση  στο  ακροατήριο,  οπότε  πλέον  τα  Διοικητικά  Δικαστήρια  θα

λειτουργούν  υπό  τους  συνήθεις  όρους  λειτουργίας  τους  λαμβανομένων

υπόψη και των ως άνω θεσπιζομένων: 

ΟΡΙΖΕΙ

Ότι  στο  Διοικητικό  Εφετείο  Πατρών,  για  το  χρονικό  διάστημα  από

10-5-2021  και  ώρα  6.00   έως  17-5-2021  και  ώρα  6.00  για  την  εύρυθμη

διεξαγωγή των εργασιών του, θα ισχύουν τα εξής: 

Α.   Παύει  η  κατά  κανόνα  προσωρινή  αναστολή  των  εργασιών  των

δικαστικών  σχηματισμών  του  Δικαστηρίου  και  η  κατ΄  εξαίρεση  εκδίκαση

των  υποθέσεων  μόνο  με  υποβολή  δηλώσεων   συζήτησής  τους  περί

παράστασης  των  διαδίκων  χωρίς  εμφάνιση  στο  ακροατήριο  και  το

Δικαστήριο  επαναλειτουργεί  υπό τους  συνήθεις  όρους  λειτουργίας  του  ως

προς  την  εκδίκαση  των  εκκρεμών  ενώπιον  των  σχηματισμών  του

υποθέσεων.

Β.  Συνεχίζει  η  αναστολή  των  νομίμων  και  δικαστικών  προθεσμιών

για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του

Δικαστηρίου  καθώς  επίσης  και  των  προθεσμιών  της  παραγραφής  των

συναφών  αξιώσεων,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  82  του  Ν.4790/31-3-

2021 (ΦΕΚ Α΄, 48)

Γ.  Υπενθυμίζεται  ότι  μέχρι  31-5-2021  εξακολουθεί  να  ισχύει  η

διάταξη  άρθρου  άρθρου  82 του Ν.4790/2021 «ειδικές  δικονομικές  ρυθμίσεις  για....82 του Ν.4790/2021 «ειδικές  δικονομικές  ρυθμίσεις  για....

τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια» (ΦΕΚ Α΄, 48)τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια» (ΦΕΚ Α΄, 48) ,  η οποία έχει ως εξής: «,  η οποία έχει ως εξής: « 1.1.

Για  το  χρονικό  διάστημα  από την  1η Απριλίου  2021 έως και  τις  31  ΜαΐουΓια  το  χρονικό  διάστημα  από την  1η Απριλίου  2021 έως και  τις  31  Μαΐου

2021  κατά  την  εκδίκαση των υποθέσεων:  α)  ......  β)στα  τακτικά  διοικητικά2021  κατά  την  εκδίκαση των υποθέσεων:  α)  ......  β)στα  τακτικά  διοικητικά
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δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  των  κείμενων δικονομικώνδικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  των  κείμενων δικονομικών

διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, απόδιατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από

την  ημερομηνία  της  συζήτησης,  για  την  προσκόμιση  εγγράφωντην  ημερομηνία  της  συζήτησης,  για  την  προσκόμιση  εγγράφων

νομιμοποίησης,  την  υποβολή γραμματίου  προείσπραξης  και  την  κατάθεσηνομιμοποίησης,  την  υποβολή γραμματίου  προείσπραξης  και  την  κατάθεση

υπομνήματος,  ββ)  στις  διαφορές  ουσίας,  για  τις  οποίες  ως  προς  τηνυπομνήματος,  ββ)  στις  διαφορές  ουσίας,  για  τις  οποίες  ως  προς  την

κατάθεση  υπομνήματος  ισχύει  το  άρθρο  138  του  Κώδικα  Διοικητικήςκατάθεση  υπομνήματος  ισχύει  το  άρθρο  138  του  Κώδικα  Διοικητικής

Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  τηςΔικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  της

συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολήσυζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή

γραμματίου προείσπραξης, γ) .......γραμματίου προείσπραξης, γ) .......   δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρουδ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου

33  του  π.δ.  18/1989  (Α΄  8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν.2717/199933  του  π.δ.  18/1989  (Α΄  8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν.2717/1999

και 231 του ν.4700/2020 (Α΄ 127) μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ωςκαι 231 του ν.4700/2020 (Α΄ 127) μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως

άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύληςάνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης

της  Δημόσιας  Διοίκησης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  έβδομοτης  Δημόσιας  Διοίκησης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  εικοστό  έβδομο

άρθρο  της  από  20.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Α΄  68),  ηάρθρο  της  από  20.3.2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Α΄  68),  η

οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο   1  του  ν.  4683/2020  (Α΄  83).  Οι  ως  άνωοποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο   1  του  ν.  4683/2020  (Α΄  83).  Οι  ως  άνω

υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικάυπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά   στη  διεύθυνσηστη  διεύθυνση

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικούηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικού

σχηματισμού,  το  αργότερο  έως  τις  14:00σχηματισμού,  το  αργότερο  έως  τις  14:00   της  παραμονής  της  δικασίμου,της  παραμονής  της  δικασίμου,

αντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσης  στη  Γραμματεία  και  έχουναντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσης  στη  Γραμματεία  και  έχουν

την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και ητην ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων τωνδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των

διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  από  τη  Γραμματεία  η  έκθεση  τουδιαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  από  τη  Γραμματεία  η  έκθεση  του

άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρου  128Α  του  ν.  2717/1999,  κατάάρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρου  128Α  του  ν.  2717/1999,  κατά

περίπτωση.  Η  αποστολή  της  έκθεσης  κατά  τον  ανωτέρω  τρόπο  επέχειπερίπτωση.  Η  αποστολή  της  έκθεσης  κατά  τον  ανωτέρω  τρόπο  επέχει
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θέση  έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης,  ηθέση  έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης,  η

οικεία  Γραμματεία  εκτυπώνει,  πρωτοκολλεί  και  θέτει  στη  δικογραφία  τιςοικεία  Γραμματεία  εκτυπώνει,  πρωτοκολλεί  και  θέτει  στη  δικογραφία  τις

δηλώσεις αυτές».δηλώσεις αυτές».  

Δ.  Επισημαίνεται  ότι  η  Περιφερειακή  Ενότητα  Αχαΐας  της

Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας  (εξαιρουμένων  των  προαναφερθέντων

Δήμων  αυτής),  και  υπό  την  ως  άνω  νέα  Κ.Υ.Α.,  συνεχίζει  να  εντάσσεται

στο  επίπεδο  «πολύ  αυξημένου  κινδύνου»  από  πλευράς  επιδημιολογικής

κ.λ.π.  επιβάρυνσης.  Ως εκ τούτου,  σύμφωνα με τη νέα αυτή Κ.Υ.Α.   (ΦΕΚ

Β΄  1872/2021),  1)θα  πρέπει  στο  Δικαστήριο  να  ευρίσκονται  στην  αίθουσα

συνεδριάσεων μέχρι 15 άτομα μη συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και

των δικαστικών υπαλλήλων,  ο αριθμός  δε αυτός θα μπορεί  να υπερβεί  τα

δεκαπέντε  εάν  κατά  την  κρίση  του  Προεδρεύοντος  του  δικαστηρίου   είναι

απολύτως  αναγκαία  η  παρουσία  περισσοτέρων ατόμων,  2)θα  πρέπει  από

τους παρισταμένους να τηρείται η απόσταση 1,5, μέτρου μεταξύ αυτών και

3))θα  πρέπει,  υπό  την  επιφύλαξη  τυχόν  ιδιαιτέρων  διατάξεων,  σε  όλους

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των

χώρων  εργασίας,  εξαιρουμένων  όσων  εργάζονται  σε  ατομικό  χώρο  χωρίς

της  παρουσία  άλλου  προσώπου,  να  γίνεται  χρήση  μη  ιατρικής  μάσκας

(άρθρο 2 της ως άνω Κ.Υ.Α.). 

Ε.  Επισημαίνεται  ότι  στο Δικαστήριο εφαρμόζεται  το από 7-10-2020

«Σχέδιο  Δράσης»,  για  την  προστασία  από τον  ιό    COVID –  19,  που έχει

αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου.  Σ΄  αυτό,  πλέον  των  άλλων,

προβλέπονται  (και  εξακολουθούν  να  τυγχάνουν  εφαρμογής):  

1.Επιβάλλεται  η  χρήση  μάσκας  για  όλους  τους  εισερχόμενους  στο
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κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα

Φεραίου  αριθ.  147  στην  Πάτρα  (δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς

παρισταμένους).  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  προς  την  προϋπόθεση

αυτή  δεν  θα  επιτρέπεται  η  είσοδος  στους  χώρους  της  Γραμματείας  των

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο

χώρο  του  καταστήματος  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  (δικαστές  και

δικαστικούς υπαλλήλους).

3.Ορίζεται  η  υποχρεωτική  χρήση  μάσκας  από  τους  δικαστές,

γραμματείς,  δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς  παρισταμένους  εντός  του

χώρου  που  συνεδριάζουν  τα  Τμήματα  του  Δικαστηρίου  (αίθουσα

Κακουργιοδικείου – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών). 

4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από

ένα άτομο κάθε φορά.

5.Ορίζεται  ότι  οι  ευρισκόμενοι  εντός  των  χώρων  της  Γραμματείας

αλλά  και  στο  ακροατήριο  του  Δικαστηρίου  θα  πρέπει  να  τηρούν  μεταξύ

τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.

6.Ορίζεται  ότι  τα  ως  άνω  μέτρα  προστασίας  θα  πρέπει  να

ενισχύονται  στο εργασιακό περιβάλλον και  με  λοιπά μέτρα υγιεινής,  όπως

η υγιεινή  των  χεριών  (τακτικό  πλύσιμο  αυτών,  ύπαρξη  απολυμαντικών  σε

όλους τους χώρους κ.λ.π.),  η  αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των

χώρων  εργασίας),  η  εν  γένει  καθαριότητα  του  περιβάλλοντος  στους

χώρους  της  Γραμματείας   (επιπλέον  απολύμανση  –  καθαρισμός  με  την

πρωτοβουλία των εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.). 
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ΣΤ.  Συνιστάται  στους  δικηγόρους  και  τους  διαδίκους,  λόγω του  ότι

συνεχίζεται η αναστολή των προθεσμιών, εάν το θέμα που τους ενδιαφέρει

μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  σε  μεταγενέστερο  χρόνο,  να  μην  προσέρχονται

στη  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου,  αλλά  να  επικοινωνούν  τηλεφωνικά.

Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων δύναται

να  γίνει  και  ηλεκτρονικά,  για  κάθε  δε  εκκρεμή  υπόθεση  υπάρχει  αριθμός

ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να

πληροφορηθεί για την πορεία της υπόθεσής του.

Στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υπάρχει  κατάλογος  με  τα

τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefetdikefet            ee            iopatiopat            @adjustice.gr@adjustice.gr    

Σημειώνεται  ότι  στο  διάστημα  στο  οποίο  αναφέρεται  η  παρούσαΣημειώνεται  ότι  στο  διάστημα  στο  οποίο  αναφέρεται  η  παρούσα

(10-5-2021/17-5-2021)  έχει  προσδιορισθεί  δικάσιμος  συνεδρίασης  του  Γ΄(10-5-2021/17-5-2021)  έχει  προσδιορισθεί  δικάσιμος  συνεδρίασης  του  Γ΄

Τμήματος  του  Δικαστηρίου  για  τις  14-5-2021.  Για  το  εν  λόγω  διάστημαΤμήματος  του  Δικαστηρίου  για  τις  14-5-2021.  Για  το  εν  λόγω  διάστημα

μπορεί  να  διενεργούνται  διασκέψεις  με  τη  χρήση  υπηρεσιακώνμπορεί  να  διενεργούνται  διασκέψεις  με  τη  χρήση  υπηρεσιακών

τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  τοιαύτες  με  φυσικήτεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  τοιαύτες  με  φυσική

παρουσία.παρουσία.

 Τέ Τέλος  γνωστοποιείται,  όσον  αφορά  τους  δικαστικούς  λειτουργούς,λος  γνωστοποιείται,  όσον  αφορά  τους  δικαστικούς  λειτουργούς,

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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η  έκδοση  της   Δ1α/ΓΠ.οικ.24527/19-4-2021  απόφασης  των  Υπουργώνη  έκδοση  της   Δ1α/ΓΠ.οικ.24527/19-4-2021  απόφασης  των  Υπουργών

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,

Υγείας,  Δικαιοσύνης,   Εσωτερικών,  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,Υγείας,  Δικαιοσύνης,   Εσωτερικών,  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,

Επικρατείας  «Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του  διαγνωστικούΕπικρατείας  «Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του  διαγνωστικού

ελέγχου  νόσησης  από  τον  κορωνοϊό  COVID  19   στους  δικαστικούς  καιελέγχου  νόσησης  από  τον  κορωνοϊό  COVID  19   στους  δικαστικούς  και

εισαγγελικούς  λειτουργούς  και  στους  στρατιωτικούς  δικαστές»  (ΦΕΚεισαγγελικούς  λειτουργούς  και  στους  στρατιωτικούς  δικαστές»  (ΦΕΚ

Β΄1582/19-4-2021)   Β΄1582/19-4-2021)   και,  και,  όσον  αφορά  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους,  ηόσον  αφορά  τους  δικαστικούς  υπαλλήλους,  η

έκδοση  της  με  αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.24526/19-4-2021  απόφασης  τωνέκδοση  της  με  αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.24526/19-4-2021  απόφασης  των

Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και  Κοινωνικών  ΥποθέσεωνΠαιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων ,,

Υγείας,  Δικαιοσύνης,   Εσωτερικών,  Υγείας,  Δικαιοσύνης,   Εσωτερικών,  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,

Επικρατείας  «Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του  διαγνωστικούΕπικρατείας  «Εφαρμογή  του  υποχρεωτικού  μέτρου  του  διαγνωστικού

ελέγχου  νόσησης  από  τον  κορωνοϊό  COVID  19   σελέγχου  νόσησης  από  τον  κορωνοϊό  COVID  19   σ ε  υπαλλήλους  τουε  υπαλλήλους  του

Δημοσίου  που  παρέχουν  εργασία  με  φυσική  παρουσία  στον  τόποΔημοσίου  που  παρέχουν  εργασία  με  φυσική  παρουσία  στον  τόπο

εργασίαςεργασίας»  (ΦΕΚ  Β΄158»  (ΦΕΚ  Β΄15833/19-4-2021),  /19-4-2021),  στις  διατάξεις  των  οποίωνστις  διατάξεις  των  οποίων

παραπέμπουμε.παραπέμπουμε.

Η  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θαΗ  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

                                               Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος

                                                           

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ  Δ.Δ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 26/4/2021  

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ1492  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 11 της από 11 -3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76, Α΄), παρασχέθηκε η δυνατότητα όπως με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας 

επιβληθεί, μεταξύ άλλων, το μέτρο της προσωρινής αναστολής της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και 

αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής και παρέκτασης 

δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, 

αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  

πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και 

για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Το ως άνω μέτρο καθώς και  λοιπές 

προβλέψεις, όσον αφορά τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, λήφθηκαν 

αρχικά, για το διάστημα από 11-4-2020 έως 27-4-2020, με το άρθρο δεύτερο 

παρ. 1 περίπτ. α΄ της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ. 24403/11 -4-2020 κοινής 

απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε αυτών 

ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ. 26804/ 

25-4-2020 κοινής απόφασης των ιδίων ως ανωτέρω Υπουργών (ΦΕΚ 1588, 

Β΄), παρατάθηκε για το διάστημα από 28-4-2020 έως 5-5-2020, καθώς και 

στη συνέχεια για το διάστημα από 6-5-2020 έως και τις 15-5-2020. 

 Μετά από αυτά, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020 Κ.Υ.Α. 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της 
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Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως τη 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899, Β΄/6-11-2020), λήφθηκαν διάφορα 

έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για το εν λόγω 

διάστημα, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.76629/27 -11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από 30 -11-

2020 έως και 7-12-2020, με την με αριθ. 1Δα/Γ.Π. οικ.78363/5 -12-2020 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως 14-12-

2020, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5486/12-12-2020) για το διάστημα από 13-12-2020 έως 7-1-2021, με την με 

αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για το διάστημα 

από 3-1-2021 έως 11-1-2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.1293/8-1-2021 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 

έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3060/16 -

1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ΄ 89/16-1-2021), για το διάστημα από Δευτέρα 18 

Ιανουαρίου 2021  έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 186/23-1-2021), για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 

2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-

1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  

8 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5 -2-2021 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6.00 έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00, με την 

με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα  από την 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄, 534/10-2-2021), με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Δευτέρα 1 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6.00 (ΦΕΚ Β΄ 793/27-2-2021),  με  την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3-3-2021 
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Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Πέμπτη  4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και 

την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 843/3 -3-2021), η οποία 

αντικαταστάθηκε από την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/6 -3-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 

Β΄ 895/6-3-2021), με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α.  για 

το διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 996/13 -3-2021), με την με 

αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/20-3-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1076/20-3-2021) για 

το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00, με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/27-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1194/27-3-2021) για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 

5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/3-4-2021 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1308/3-4-2021), για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 

2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00, με 

την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/10-4-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1441/10-4-2021), 

για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 και με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/17-4-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1558/17-4-2021), για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Μ.Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00.  

 Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/24-4-2021 Κ.Υ.Α.   «έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 26  Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00»  (ΦΕΚ Β΄ 1682/24 -4-2021) λήφθηκαν, 

τα κάτωθι μέτρα: 

 Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ.  1Α, 1Β περίπτ. 4 της  

Κ.Υ.Α. αυτής, όσον αφορά εν γένει τα Δικαστήρια της  χώρας, μεταξύ των 
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άλλων, ορίσθηκε «1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID – 19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα 

με την παράγραφο 1Β. 1Α.α)Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου 

εντάσσονται: αα).... αβ)η Περιφερειακή Ενότητα  Αχαΐας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας....αγ).... 1Β.Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης 

διαμορφώνονται ως εξής: Α/Α1... 2.... 3... 4. Στα  δικαστήρια στις εισαγγελίες 

και στα στρατιωτικά δικαστήρια ισχύουν τα κάτωθι: Μέχρι δέκα πέντε (15) 

άτομα στην αίθουσα. Κατ΄ εξαίρεση .... Τήρηση απόστασης ενάμισυ (1,5) 

μέτρου. 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». 

 Ειδικά, όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,  που βρίσκονται 

σε περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου,  με την περίπτ. 4 

υποπερίπτ. 1α, 1γ και 3 της παραγράφου 1  του ιδίου ως ανωτέρω άρθρου, 

θεσπίσθηκε: «1.α)Αναστέλλονται προσωρινά:  αα)Οι εργασίες των 

δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, αβ)οι νόμιμες και δικαστικές 

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων, β)... γ) Αναφορικά με τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, 

κατ΄ εξαίρεση της υποπερίπτ. αα) της περίπτ. α): γα)Για τις ακυρωτικές 
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διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την παρ. 

4 του άρθρου 22 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8)  για τις οποίες έχει υποβληθεί 

από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης 

χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 

33 του π.δ.18/1989  και στο άρθρο 82 του ν.4790/2021,  εφόσον συντρέχουν 

και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές 

υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη 

δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ 

νέου. γβ) Για τις διαφορές ουσίας: γβα)εκδικάζονται οι προσφυγές κατά των 

πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 

46 του ν.4174/2013 (Α΄ 170) γββ)εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες 

έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί 

παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο  κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97), 

και στο άρθρο 82 του ν.4790/2021,  εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 

νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις 

αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε 

διάδικοι, εφόσον έχουν  κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.  γγ) 

Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής. γδ) Εκδικάζονται οι 

αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. γε) Υποβάλλονται 

και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και 

αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί 

των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 -6 του ν. 

3386/2005 (Α΄212). γστ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου (Α΄42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄76). γζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη 

χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις 
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με φυσική παρουσία. γη) Δημοσιεύονται αποφάσεις . 2.... 3...... Τα ειδικότερα 

ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των 

δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και εκείνα 

που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης 

αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,  

ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.  Οι διασκέψεις, 

καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά στη 

λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον 

είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς 

διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η 

διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον 

γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου 

και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτώνται σε αυτήν. Επιτρέπεται 

η διεξαγωγή συνεδριάσεων Ολομελειών των Δικαστηρίων για ζητήματα της 

παρ. 7 του άρθρου 14 του ν.1756/1988 (Α΄ 35) ..... Σε όλο το προσωπικό 

που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις 

Εισαγγελίες, ...... και  στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων ..... εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020.... Με απόφαση του Προϊσταμένου 

ορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της 

υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 

συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό 

των κοινόχρηστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την 

ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ΄ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει 

της πανδημίας του  κορωνοϊού  COVID – 19». Τέλος κατά το άρθρο 14 της 

ίδιας ως ανωτέρω Κ.Υ.Α. : «1.Η παρούσα ισχύει από τη Μ.Δευτέρα 26 

Απριλίου 2021  και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 
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6.00, με την επιφύλαξη:α) των περιοχών της περ. (α) της παρ. 1Α και των 

μέτρων του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 για το επίπεδο πολύ 

αυξημένου κινδύνου και β)των σημείων 11, 25 και 26 του πίνακα της παρ. 

1Β του άρθρου 1, για τα οποία η παρούσα ισχύει   από το Σάββατο, 24 

Απριλίου 2021 και ώρα 6.00.  2.... 3.... 4. Καταργείται από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας κατά την παράγ. 1 η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/16 -4-

2021 κοινή απόφαση .... για το διάστημα από τη Δευτέρα  19 Απριλίου  

2021 ... έως και τη Μ.Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 (Β΄ 1558)».  

 Βάσει της ως άνω νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (Β’  

1682/24-4-2021), σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής, 

από το όργανο διοίκησης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, για το 

διάστημα από 26-4-2021 έως και 3-5-2021 και όσον αφορά το σημείο 4 

του πίνακα 1Β του άρθρου 1 αυτής, για το διάστημα από 24-4-2021 έως 

3-5-2021: 

             ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 1. Η συζήτηση στο ακροατήριο θα γίνεται χωρίς την παρουσία των  

διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, καθώς και χωρίς την 

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων. 

 2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή 

ξεχωριστή δήλωση από όλους τους διαδίκους περί παράστασης χωρίς 

εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα άρθρα 33 παρ. 6 του Π.Δ/τος 18/1989 

(στην ακυρωτική διαδικασία) ή κατά το άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό 

(και στις δύο διαδικασίες) προς το άρθρο 82 του Ν.4790/2021  (ΦΕΚ Α΄ 48) , 

χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.  

 3. Οι ιδιώτες διάδικοι κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 

2 του Κ.Δ.Δ.  σε συνδυασμό προς την  παρ. 2 του άρθρου 133 του ίδιου 

Κώδικα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να 
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συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.  

 4. Η δήλωση παράστασης δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά από 

όσους των δικαιουμένων να προβούν σ΄ αυτήν έχουν ηλεκτρονική 

υπογραφή. Σχετικής εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 82 του Ν.4790/2021  

(ΦΕΚ Α΄ 48) , που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και  

 5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί δήλωση από όλους 

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους, 

εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα.. Η ενημέρωση για τις κατόπιν των αναβολών 

νέες δικασίμους θα γίνεται τηλεφωνικώς είτε μέσω της ιστοσελίδας του 

Δικαστηρίου με τη χρήση κωδικού Web. Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο 

και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.  

 Πλέον αυτών επισημαίνεται η προαναφερθείσα διάταξη του 

άρθρου 82 του Ν.4790/2021, που ισχύει μέχρι 31-5-2021 η οποία έχει ως 

εξής: «1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 31 

Μαΐου 2021 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων: α) ...... β)στα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλ ιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) 

ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση 

εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την 

κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς 

την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας...., προθεσμία επτά (7) ημερών,  από την 

ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων 

νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) .......  δ) Οι 

δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 

2 του άρθρου 133 του ν.2717/1999  και 231 του ν.4700/2020 (Α΄ 127) 

μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και 
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ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο  1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως 

τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση 

έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με 

αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων  ή των ίδιων των διαδίκων, 

στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του 

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

αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης 

γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία 

εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές». 

 Σημειώνεται ότι στο διάστημα στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 

ανακοίνωση (26-4-2021/3-5-2021) δεν  έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι  των  

Τμημάτων του Δικαστηρίου.  

 6.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως 

με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες 

διασκέψεις με φυσική παρουσία.  

 7.Δημοσιεύονται αποφάσεις.  

 8.Στο προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στο Δικαστήριο εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία το άρθρο 5 της από 11 -3-2020 

Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.  

 Πλέον αυτών επισημαίνεται ότι στο Δικαστήριο εφαρμόζεται το από 7 -

10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19, που 
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έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ΄ αυτό, πλέον των άλλων, 

προβλέπονται (και εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής): 

 1.Επιβάλλεται η χρήση μάσκας για όλους τους εισερχόμενους στο 

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα 

Φεραίου αριθ. 147 στην Πάτρα (δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την προϋπόθεση 

αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της Γραμματείας των 

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας.  

 2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο 

χώρο του καταστήματος της Γραμματείας του Δικαστηρίου (δικαστές και 

δικαστικούς υπαλλήλους).  

 3.Ορίζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους δικαστές, 

γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός του 

χώρου που συνεδριάζουν τα Τμήματα του Δικαστηρίου (αίθουσα 

Κακουργιοδικείου – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών), στην αίθουσα δε των 

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα. 

 4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από 

ένα άτομο κάθε φορά. 

 5.Ορίζεται ότι οι ευρισκόμενοι εντός των χώρων της Γραμματείας αλλά 

και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων. 

 6.Ορίζεται ότι τα ως άνω μέτρα προστασίας θα πρέπει να ενισχύονται 

στο εργασιακό περιβάλλον και με λοιπά μέτρα υγιεινής, όπως η υγιεινή των 

χεριών (τακτικό πλύσιμο αυτών, ύπαρξη απολυμαντικών σε όλους τους 

χώρους κ.λ.π.), η αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των χώρων 

εργασίας), η εν γένει καθαριότητα του περιβάλλοντος στους χώρους της 

Γραμματείας  (επιπλέον απολύμανση – καθαρισμός με την πρωτοβουλία των 

εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.).   Συνιστάται στους 
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δικηγόρους και τους διαδίκους, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των 

εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου, εάν το θέμα που τους 

ενδιαφέρει μπορεί να αντιμετωπισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, να μην 

προσέρχονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, αλλά να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και 

μέσων δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, για κάθε δε εκκρεμή υπόθεση 

υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στον 

ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της υπόθεσής του.  

 Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου υπάρχει κατάλογος με τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.  

Τηλέφωνα Γραμματέων: 

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989 

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317  

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762  

e-mail Δικαστηρίου: dikefeteiopat@adjustice.gr 

  Τέλος γνωστοποιείται, όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς, η 

έκδοση της  Δ1α/ΓΠ.οικ.24527/19-4-2021 απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Δικαιοσύνης,  Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID 19  στους δικαστικούς και εισαγγελικούς 

λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές» (ΦΕΚ Β΄1582/19 -4-2021)  

και, όσον αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, η έκδοση της με αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.24526/19-4-2021 απόφασης των Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης,  Εσωτερικών, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 

μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID 19  

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία 

στον τόπο εργασίας» (ΦΕΚ Β΄1583/19-4-2021), στις διατάξεις των οποίων 

παραπέμπουμε.    

 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

    Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου  

      

 
     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ 

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. 

 
Ακριβές αντίγραφο 
Πάτρα 26/4/2021 
Η Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας 
 
Ερικέττη Μενζιλτζόγλου  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 13/4/2021

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ  1249 

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών,  παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,

λήφθηκαν  αρχικά,  για  το  διάστημα  από  11-4-2020  έως  27-4-2020,  με  το

άρθρο  δεύτερο  παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-

2020 κοινής απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε

αυτών ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ  1588,  Β΄),  παρατάθηκε  για  το  διάστημα  από  28-4-2020  έως  5-5-

2020,  καθώς  και  στη  συνέχεια  για  το  διάστημα  από  6-5-2020  έως  και  τις

15-5-2020.

Μετά  από  αυτά,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020  Κ.Υ.Α.

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο
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περαιτέρω  διασποράς  του   κορωνοϊού   COVID  –  19  στο  σύνολο  της

Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  τη

Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»  (ΦΕΚ  4899,  Β΄/6-11-2020),  λήφθηκαν

διάφορα  έκτακτα  μέτρα  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  για  το  εν

λόγω  διάστημα,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.76629/27-11-2020  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από

30-11-2020  έως  και  7-12-2020,  με  την  με  αριθ.  1Δα/Γ.Π.  οικ.78363/5-12-

2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως

14-12-2020,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ

Β΄  5486/12-12-2020)  για  το  διάστημα  από  13-12-2020  έως  7-1-2021,  με

την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για  το

διάστημα  από  3-1-2021  έως  11-1-2021,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.

οικ.1293/8-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα

11 Ιανουαρίου  2021 έως τη  Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021,  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/16-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚΒ΄  89/16-1-2021),  για  το

διάστημα  από  Δευτέρα  18  Ιανουαρίου  2021   έως  και  τη  Δευτέρα  25

Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ

Β΄  186/23-1-2021),  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  25  Ιανουαρίου  2021

έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-

2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30

Ιανουαρίου  2021  έως  Δευτέρα   8  Φεβρουαρίου  2021,  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5-2-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα

από  το  Σάββατο  6  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  Δευτέρα  15

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.  9147/10-2-

2021  Κ.Υ.Α.  για  το  διάστημα   από την  Πέμπτη  11  Φεβρουαρίου  2021  και

ώρα  6.00  έως  και  τη  Δευτέρα  1  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00  (ΦΕΚ  Β΄,

534/10-2-2021),  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27-2-2021  Κ.Υ.Α.  για

το  διάστημα  από  Δευτέρα  1  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  και  τη
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Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 793/27-2-2021),  με  την με

αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3-3-2021  Κ.Υ.Α.  για  το  διάστημα  από Πέμπτη   4

Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  και  την  Τρίτη  16  Μαρτίου  2021  και  ώρα

6.00  (ΦΕΚ  Β΄  843/3-3-2021),  η  οποία  αντικαταστάθηκε  από  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/6-3-2021  Κ.Υ.Α.   (ΦΕΚ  Β΄  895/6-3-2021),  με  την  με

αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α.   για το διάστημα από την Τρίτη

16  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  και  τη  Δευτέρα  22  Μαρτίου  2021  και

ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄  996/13-3-2021),  με  την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/20-

3-3-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ  Β΄  1076/20-3-2021)  για  το  διάστημα  από  το

Σάββατο  20  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  και  τη  Δευτέρα  29  Μαρτίου

2021  και  ώρα  6.00,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/27-3-2021  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ  Β΄  1194/27-3-2021)  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  29  Μαρτίου

2021 και  ώρα 6.00 έως και  τη Δευτέρα 5 Απριλίου  2021 και  ώρα 6.00 και

με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/3-4-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ  Β΄  1308/3-4-

2021), για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως

και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00.

Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/10-4-2021 Κ.Υ.Α.   «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  Απριλίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  και  τη

Δευτέρα  19  Απριλίου  2021  και  ώρα  6.00»   (ΦΕΚ  Β΄  1441/10-4-2021)

λήφθηκαν, τα κάτωθι μέτρα:

Κατ΄  αρχήν  με  το  άρθρο  1  παρ.  1   περιπτ.   1Α,  1Β  περίπτ.  4  της

Κ.Υ.Α.  αυτής,  όσον  αφορά  εν  γένει  τα  Δικαστήρια  της  χώρας,  μεταξύ

των  άλλων,  ορίσθηκε «1.  Προς  το  σκοπό  αντιμετώπισης  της  διασποράς

του  κορωνοϊού   COVID –  19   θεσπίζονται  έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της

δημόσιας  υγείας  ανά  πεδίο  δραστηριότητας  και  επίπεδο  επιδημιολογικής

επιβάρυνσης  (αυξημένου  κινδύνου  και  πολύ  αυξημένου  κινδύνου),
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σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1Β.  1Α.α)Στο  επίπεδο  πολύ  αυξημένου

κινδύνου  εντάσσονται:  αα)....  αβ)η  Περιφερειακή  Ενότητα   Αχαΐας  της

Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας....αγ)....  1Β.Τα  έκτακτα  μέτρα  προστασίας

της  δημόσιας  υγείας  ανά  πεδίο  δραστηριότητας  και  επίπεδο

επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής: Α/Α1... 2....  3...  4.

Στα   δικαστήρια  στις  εισαγγελίες  και  στα  στρατιωτικά  δικαστήρια  ισχύουν

τα  κάτωθι:  Μέχρι  δέκα  πέντε  (15)  άτομα  στην  αίθουσα.  Κατ΄  εξαίρεση  ....

Τήρηση  απόστασης  ενάμισυ  (1,5)  μέτρου.  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». 

Ειδικά,  όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,   που βρίσκονται

σε  περιοχές  επιπέδου  πολύ  αυξημένου  κινδύνου,  με  την  περίπτ.  4

υποπερίπτ.  1α,  1γ  και  3  της  παραγράφου  1   του  ιδίου  ως  ανωτέρω

άρθρου,  θεσπίσθηκε:  «1.α)Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)Οι  εργασίες

των  δικαστικών  σχηματισμών  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  και  των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας,  αβ)οι νόμιμες και δικαστικές

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών

ενώπιον  των  υπηρεσιών  τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των

συναφών  αξιώσεων,  β)...  γ)  Αναφορικά  με  τα  Τακτικά  Διοικητικά

Δικαστήρια,  κατ΄  εξαίρεση της υποπερίπτ.  αα της περίπτ.  α: γα)Για τις

ακυρωτικές  διαφορές:  εκδικάζονται  οι  ώριμες  προς  συζήτηση  υποθέσεις,

κατά την παρ. 4 του άρθρου 22 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8)   για τις οποίες

έχει  υποβληθεί  από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί
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παράστασης  χωρίς  εμφάνιση  στο  ακροατήριο,  κατά  τα  οριζόμενα  στην

παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ.18/1989  και στο άρθρο 82 του ν.4790/2021,

εφόσον  συντρέχουν  και  οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή

τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο

σε  επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,  εφόσον  έχουν  κλητευθεί  νόμιμα,  δεν

κλητεύονται  εκ  νέου.  γβ)  Για  τις  διαφορές  ουσίας:  γβα)εκδικάζονται  οι

προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο

Δημόσιο  του  άρθρου  46  του  ν.4174/2013  (Α΄  170)  γββ)εκδικάζονται  οι

υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή

ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά

τα  οριζόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  Κώδικα  Διοικητικής

Δικονομίας  (ν.  2717/1999,  Α΄97),  και  στο  άρθρο  82  του  ν.4790/2021,

εφόσον  συντρέχουν  και  οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή

τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο

σε επόμενη δικάσιμο,  οι  δε διάδικοι,  εφόσον έχουν  κλητευθεί  νόμιμα,  δεν

κλητεύονται  εκ  νέου.   γγ) Εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής

διαταγής.  γδ)  Εκδικάζονται  οι  αιτήσεις  παροχής  προσωρινής  δικαστικής

προστασίας.  γε)  Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  αντιρρήσεις  κατά  της

απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και  αιτήσεις  ανάκλησης  κατά  των

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί  των αντιρρήσεων, σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου  76  παρ.  3-6  του  ν.  3386/2005  (Α΄212).  γστ)

Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την παρ. 5

του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου

(Α΄42),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4682/2020  (Α΄76).  γζ)

Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση  υπηρεσιακών

τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  διασκέψεις  με  φυσική

παρουσία.  γη)  Δημοσιεύονται  αποφάσεις .  2....  3......  Τα  ειδικότερα

ζητήματα  που  ανάγονται  στην  εύρυθμη  διεξαγωγή  των  εργασιών  των
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δικαστικών  υπηρεσιών  και  των  εισαγγελιών  της  χώρας,  καθώς  και  εκείνα

που,  κατά  περίπτωση  και  κατά  την  κρίση  του  οργάνου  διοίκησης  εκάστης

αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,

ρυθμίζονται  με  αποφάσεις  των οργάνων διοίκησης  αυτών.   Οι  διασκέψεις, Οι  διασκέψεις,

καθώς  και  η  διεκπεραίωση  οποιοσδήποτε  ενέργειας,  που  αφορά  στηκαθώς  και  η  διεκπεραίωση  οποιοσδήποτε  ενέργειας,  που  αφορά  στη

λειτουργία  των  δικαστικών  υπηρεσιών  και  των  εισαγγελιών  γίνονται,λειτουργία  των  δικαστικών  υπηρεσιών  και  των  εισαγγελιών  γίνονται,

εφόσον  είναι  εφικτό,  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση  τεχνολογικών  μέσων.εφόσον  είναι  εφικτό,  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση  τεχνολογικών  μέσων.

Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,  μαρτύρων και συνηγόρων, ηΠρος διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων,  μαρτύρων και συνηγόρων, η

διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τονδιακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον

γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίουγραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου

και,  αν το Δικαστήριο διαθέτει  ιστοσελίδα,  αναρτώνται σε αυτήν.....  και,  αν το Δικαστήριο διαθέτει  ιστοσελίδα,  αναρτώνται σε αυτήν.....  Σε όλο

το  προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στα

Δικαστήρια,  στις  Εισαγγελίες,  ......  και   στη  Γενική  Επιτροπεία  της

Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ..... εφαρμόζονται κατ΄

αναλογία  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  5  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού  Περιεχομένου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του

ν.4682/2020....  Με  απόφαση  του  Προϊσταμένου  ορίζονται  και  όλες  οι

αναγκαίες  λεπτομέρειες  για  τη  λειτουργία  της  υπηρεσίας,  ο  μηχανισμός

ελέγχου,  προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της

υπηρεσίας,  η  τηρητέα  διαδικασία  για  τον  αερισμό  των  κοινόχρηστων

χώρων  της,  καθώς  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  μέτρο  για  την  ασφαλή

λειτουργία  της,  που  τηρούνται  υπ΄  ευθύνη  του  Προϊσταμένου,  ενόψει  της

πανδημίας  του   κορωνοϊού   COVID –  19».  Τέλος  κατά  το  άρθρο  14  της

ίδιας  ως  ανωτέρω  Κ.Υ.Α.  :  «1.Η  παρούσα  ισχύει  από  τη  Δευτέρα  12

Απριλίου 2021  και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και

ώρα 6.00, με την επιφύλαξη: α) των περιοχών της περ. (α) της παρ. 1Α και

των  μέτρων  του  Πίνακα  της  παρ.  1Β  του  άρθρου  1  για  το  επίπεδο  πολύ

υψηλού  κινδύνου,  καθώς και.......για  τα  οποία  η παρούσα ισχύει    από το
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Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00. β)του σημείου 4  του πίνακα της

παρ.  1Β  του  άρθρου  1  τίθεται  σε  ισχύ  σε  κάθε  περίπτωση  την  Τρίτη,  13

Απριλίου  2021  και  ώρα  6.00.  Μέχρι  τότε  διατηρείται  σε  ισχύ  το  σημείο  4

του  πίνακα  της  παρ.  1Β  του  άρθρου  1   της  υπό  στοιχεία

Δ1α/Γ.Π/οικ.20651/2-4-2021  (Β΄1308)  κοινής  υπουργικής  απόφασης.  2....

3....  4.  Καταργείται  από την έναρξη ισχύος της παρούσας κατά την παράγ.

1   η  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021  κοινή  απόφαση  ....  για  το

διάστημα  από  τη  Δευτέρα   5  Απριλίου  2021  ...  έως  και  τη  Δευτέρα  12

Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 (Β΄ 1308)».

Βάσει  της  ως  άνω  νέας  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’

1441/10-4-2021),  σε  εκτέλεση  του  άρθρου  1  παραγρ.  1  περίπτ.  4

αυτής,  από  το  όργανο  διοίκησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,

για το διάστημα από 12-4-2021  έως και  19-4-2021 και  όσον αφορά το

σημείο 4 του πίνακα 1Β του άρθρου 1 αυτής, για το διάστημα από 13-

4-2021 έως 19-4-2021:

          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των

διαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  τηνδιαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  την

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.

2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή

ξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίςξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίς

εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989

(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμόΔιοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό

(και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  (και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  το  άρθρο  82  του  Ν.4790/2021   (ΦΕΚ  Α΄το  άρθρο  82  του  Ν.4790/2021   (ΦΕΚ  Α΄

48)48) , χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο., χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.

3.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  273.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  27

παρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του άρθρου  133 τουπαρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του άρθρου  133 του
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ίδιου  Κώδικα,  μπορούν να  υποβάλλουν  σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  ναίδιου  Κώδικα,  μπορούν να  υποβάλλουν  σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  να

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.

4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από

όσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονικήόσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονική

υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  το  άρθρο  82  του  Ν.4790/2021το  άρθρο  82  του  Ν.4790/2021

(ΦΕΚ Α΄ 48) (ΦΕΚ Α΄ 48) , που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και

5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί  δήλωση από όλους5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί  δήλωση από όλους

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,

εφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  τωνεφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  των

αναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  τηςαναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  της

ιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματαιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματα

αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.

Πλέον  αυτών  εΠλέον  αυτών  επισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  τουπισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  του

άρθρου  άρθρου  82  του Ν.4790/202182  του Ν.4790/2021 ,  που ισχύει  μέχρι  31-5-2021,  που ισχύει  μέχρι  31-5-2021  η  οποία  έχει η  οποία  έχει

ως εξής:  «ως εξής:  «1.  Για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και1.  Για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και

τις  31  Μαΐου  2021  κατά  την  εκδίκαση  των  υποθέσεων:  α)  ......  β)στατις  31  Μαΐου  2021  κατά  την  εκδίκαση  των  υποθέσεων:  α)  ......  β)στα

τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  τωντακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  των

κείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορέςκείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορές

προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, γιαπροθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για

την  προσκόμιση  την  προσκόμιση  εγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίουεγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίου

προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις  διαφορές ουσίας,προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις  διαφορές ουσίας,

για  τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το  για  τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το  άάρθρορθρο

138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)

ημερών,ημερών,  από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,   από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,  για  την  προσκόμισηγια  την  προσκόμιση

εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,

γ) .......γ) .......   δ) δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄

8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν.8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν. 22717/1999717/1999  και  231  του και  231  του



9

ν.4700/2020  (Α΄  127)  ν.4700/2020  (Α΄  127)  μπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως άνωμπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως άνω

χρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακήςχρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  ((Α΄Α΄

68),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020  (Α΄  83).  68),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020  (Α΄  83).  Οι ωςΟι  ως

άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνσηστη  διεύθυνση

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικούηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικού

σχηματισμού,  σχηματισμού,  το αργότερο έως τις 14:00  το αργότερο έως τις 14:00  της παραμονής της δικασίμου,της παραμονής της δικασίμου,

αντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσηςαντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσης  στη  Γραμματεία   στη  Γραμματεία  καικαι

έχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήνέχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήν .  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις.  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις

περιλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  τωνπεριλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των

πληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  απόπληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  από

τη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρουτη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρου

128Α του ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης κατά128Α του ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης κατά

τον  ανωτέρω τρόπο  τον  ανωτέρω τρόπο  επέχει  θέσηεπέχει  θέση  έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη

συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί καισυζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και

θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».

Σημειώνεται  ότι  στο  διάστημα  στο  οποίο  αναφέρεται  η  παρούσαΣημειώνεται  ότι  στο  διάστημα  στο  οποίο  αναφέρεται  η  παρούσα

ανακοίνωση  (12-4-2021/19-4-2021)   έχουν  προσδιορισθεί  δικάσιμοι  καιανακοίνωση  (12-4-2021/19-4-2021)   έχουν  προσδιορισθεί  δικάσιμοι  και

των  3 Τμημάτων του Δικαστηρίου στις 16 Απριλίου 2021.των  3 Τμημάτων του Δικαστηρίου στις 16 Απριλίου 2021.

6.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως

με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες

διασκέψεις με φυσική παρουσία. 

7.Δημοσιεύονται αποφάσεις.

8.Στο  προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  κατ΄  αναλογία  το  άρθρο  5  της  από

11-3-2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.
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Πλέον  αυτών  επισημαίνεται  ότι  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το  από

7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19,

που  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου.  Σ΄  αυτό,  πλέον των

άλλων,  προβλέπονται  (και  εξακολουθούν  να  τυγχάνουν  εφαρμογής):  

1.Επιβάλλεται  η  χρήση  μάσκας  για  όλους  τους  εισερχόμενους  στο

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα

Φεραίου  αριθ.  147  στην  Πάτρα  (δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς

παρισταμένους).  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  προς  την  προϋπόθεση

αυτή  δεν  θα  επιτρέπεται  η  είσοδος  στους  χώρους  της  Γραμματείας  των

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο

χώρο  του  καταστήματος  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  (δικαστές  και

δικαστικούς υπαλλήλους).

3.Ορίζεται  η  υποχρεωτική  χρήση  μάσκας  από  τους  δικαστές,

γραμματείς,  δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς  παρισταμένους  εντός  του

χώρου  που  συνεδριάζουν  τα  Τμήματα  του  Δικαστηρίου  (αίθουσα

Κακουργιοδικείου  –  Δικαστικό  Μέγαρο  Πατρών),  στην  αίθουσα  δε  των

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα.

4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από

ένα άτομο κάθε φορά.

5.Ορίζεται  ότι  οι  ευρισκόμενοι  εντός  των  χώρων  της  Γραμματείας

αλλά  και  στο  ακροατήριο  του  Δικαστηρίου  θα  πρέπει  να  τηρούν  μεταξύ

τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.

6.Ορίζεται  ότι  τα  ως  άνω  μέτρα  προστασίας  θα  πρέπει  να

ενισχύονται  στο εργασιακό περιβάλλον και  με  λοιπά μέτρα υγιεινής,  όπως

η υγιεινή  των  χεριών  (τακτικό  πλύσιμο  αυτών,  ύπαρξη  απολυμαντικών  σε

όλους τους χώρους κ.λ.π.),  η  αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των

χώρων  εργασίας),  η  εν  γένει  καθαριότητα  του  περιβάλλοντος  στους
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χώρους  της  Γραμματείας   (επιπλέον  απολύμανση  –  καθαρισμός  με  την

πρωτοβουλία των εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.). 

Συνιστάται  στους  δικηγόρους  και  τους  διαδίκους,  για  όσο  διάστημα

διαρκεί  η  αναστολή των εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου,  εάν

το  θέμα  που  τους  ενδιαφέρει  μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  σε  μεταγενέστερο

χρόνο,  να  μην  προσέρχονται  στη  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου,  αλλά  να

επικοινωνούν  τηλεφωνικά.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  κατάθεση  των  ενδίκων

βοηθημάτων  και  μέσων  δύναται  να  γίνει  και  ηλεκτρονικά,  για  κάθε  δε

εκκρεμή  υπόθεση  υπάρχει  αριθμός  ηλεκτρονικής  παρακολούθησης,  ο

οποίος επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της

υπόθεσής του.

Στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υπάρχει  κατάλογος  με  τα

τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefetdikefet            ee            iopatiopat            @adjustice.gr@adjustice.gr    

Η  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θαΗ  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. 

Ακριβές αντίγραφο
Πάτρα 13/4/2021
Η Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας

ΕΡΙΚΕΤΤΗ ΜΕΝΖΙΛΤΖΟΓΛΟΥ

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 5/4/2021  

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ1092  

   

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 11 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76, Α΄), παρασχέθηκε η δυνατότητα όπως με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας 

επιβληθεί, μεταξύ άλλων, το μέτρο της προσωρινής αναστολής της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και 

αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής και παρέκτασης 

δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, 

αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  

πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και 

για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Το ως άνω μέτρο καθώς και  λοιπές 

προβλέψεις, όσον αφορά τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, λήφθηκαν 

αρχικά, για το διάστημα από 11-4-2020 έως 27-4-2020, με το άρθρο δεύτερο 

παρ. 1 περίπτ. α΄ της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ. 24403/11 -4-2020 κοινής 

απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε αυτών 

ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ. 26804/ 

25-4-2020 κοινής απόφασης των ιδίων ως ανωτέρω Υπουργών (ΦΕΚ 1588, 

Β΄), παρατάθηκε για το διάστημα από 28-4-2020 έως 5-5-2020, καθώς και 

στη συνέχεια για το διάστημα από 6-5-2020 έως και τις 15-5-2020. 

 Μετά από αυτά, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020 Κ.Υ.Α. 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
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περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως τη 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899, Β΄/6-11-2020), λήφθηκαν διάφορα 

έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για το εν λόγω 

διάστημα, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.76629/27 -11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από 30 -11-

2020 έως και 7-12-2020, με την με αριθ. 1Δα/Γ.Π. οικ.78363/5 -12-2020 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως 14-12-

2020, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5486/12-12-2020) για το διάστημα από 13-12-2020 έως 7-1-2021, με την με 

αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για το διάστημα 

από 3-1-2021 έως 11-1-2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.1293/8-1-2021 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 

έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3060/16 -

1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ΄ 89/16-1-2021), για το διάστημα από Δευτέρα 18 

Ιανουαρίου 2021  έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 186/23-1-2021), για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 

2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29 -1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-

1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  

8 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5 -2-2021 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6.00 έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00, με την 

με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα  από την 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄, 534/10-2-2021), με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Δευτέρα 1 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 
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6.00 (ΦΕΚ Β΄ 793/27-2-2021),  με  την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3-3-2021 

Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Πέμπτη  4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και 

την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 843/3-3-2021), η οποία 

αντικαταστάθηκε από την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/6 -3-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 

Β΄ 895/6-3-2021), με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α.  για 

το διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 996/13 -3-2021), με την με 

αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/20-3-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1076/20-3-2021) για 

το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 και με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/27-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1194/27-3-2021) για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 

5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00.  

 Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/3-4-2021 Κ.Υ.Α.   «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 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 

12 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00»  (ΦΕΚ Β΄ 1308/3 -4-2021) λήφθηκαν, τα 

κάτωθι μέτρα: 

 Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ.  1Α, 1Β περίπτ. 4 της  

Κ.Υ.Α. αυτής, όσον αφορά εν γένει τα Δικαστήρια της χώρας, μεταξύ των 

άλλων, ορίσθηκε «1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID – 19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα 

με την παράγραφο 1Β. 1Α.α)Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου 

εντάσσονται: αα).... αβ)οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας....αγ).... 1Β.Τα έκτακτα μέτρα 
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προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής: Α/Α1... 2.... 3... 4. 

Στα  δικαστήρια στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια ισχύουν τα 

κάτωθι: Μέχρι δέκα πέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ΄ εξαίρεση .... 

Τήρηση απόστασης ενάμισυ (1,5) μέτρου. 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». 

 Ειδικά, όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,  που βρίσκονται 

σε περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου,  με την περίπτ. 4 

υποπερίπτ. 1α, 1γ και 3 της παραγράφου 1  του ιδίου ως ανωτέρω άρθρου, 

θεσπίσθηκε: «1.α)Αναστέλλονται προσωρινά:  αα)Οι εργασίες των 

δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, αβ)οι νόμιμες και δικαστικές 

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων, β)... γ) Αναφορικά με τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, 

κατ΄ εξαίρεση της υποπερίπτ. αα της περίπτ. α: γα)Για τις ακυρωτικές 

διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την παρ. 

4 του άρθρου 22 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8)  για τις οποίες έχει υποβληθεί 

από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης 

χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 

33 του π.δ.18/1989  και στο άρθρο 82 του ν.4790/2021,  εφόσον συντρέχουν 

και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές 
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υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη  

δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ 

νέου. γβ) Για τις διαφορές ουσίας: γβα)εκδικάζονται οι προσφυγές κατά των 

πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 

46 του ν.4174/2013 (Α΄ 170) γββ)εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες 

έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί 

παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97), 

και στο άρθρο 82 του ν.4790/2021,  εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 

νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις 

αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε 

διάδικοι, εφόσον έχουν  κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου .  γγ) 

Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής. γδ) Εκδικάζονται οι 

αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. γε) Υποβάλλονται 

και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και 

αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί 

των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 -6 του ν. 

3386/2005 (Α΄212). γστ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου (Α΄42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄76). γζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη 

χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις 

με φυσική παρουσία. γη) Δημοσιεύονται αποφάσεις . 2.... 3...... Τα ειδικότερα 

ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των 

δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και εκείνα 

που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης 

αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,  

ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.  Οι διασκέψεις, 
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καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά στη 

λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον 

είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς 

διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η 

διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον 

γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου 

και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτώνται σε αυτήν..... Σε όλο 

το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα 

Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, ...... και  στη Γενική Επιτροπεία της 

Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ..... εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11 -3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020.... Με 

απόφαση του Προϊσταμένου ορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες 

για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να 

αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα 

διαδικασία για τον αερισμό των κοινόχρηστων χώρων της, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ΄ 

ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του  κορωνοϊού  COVID – 

19». Τέλος κατά το άρθρο 14 της ίδιας ως ανωτέρω Κ.Υ.Α. : «1.Η 

παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  και ώρα 6.00 έως και 

τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00, με την επιφύλαξη των 

περιοχών της περ. (α) της παρ. 1Α και των μέτρων του Πίνακα της παρ. 1Β 

του άρθρου 1 για το επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου, καθώς και.......για τα 

οποία η παρούσα ισχύει   από το Σάββατο, 3  Απριλίου 2021 και ώρα 6.00. 

Ειδικώς το σημείο 4  του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 τίθεται σε  ισχύ 

σε κάθε περίπτωση την  Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 και μέχρι  τότε 

διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1  της 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π/οικ.18877/26-6-2021 (Β΄1194) κοινής υπουργικής 
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απόφασης. 2.... 3.... 4. Καταργείται  από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

κατά την παράγ. 1  η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26 -3-2021 κοινή 

απόφαση .... για το διάστημα από τη Δευτέρα  29 Μαρτίου 2021 ... έως και 

τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00 (Β΄ 1194)».  

 Βάσει της ως άνω νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’  

1308/3-4-2021), σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής, 

από το όργανο διοίκησης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, για το 

διάστημα από 5-4-2021 έως και 12-4-2021 και όσον αφορά το σημείο 4 

του πίνακα 1Β του άρθρου 1 αυτής, για το διάστημα από 6-4-2021 έως 

12-4-2021: 

             ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 1. Η συζήτηση στο ακροατήριο θα γίνεται χωρίς την παρουσία των  

διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, καθώς και χωρίς την 

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων. 

 2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή 

ξεχωριστή δήλωση από όλους τους διαδίκους περί παράστασης χωρίς 

εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα άρθρα 33 παρ. 6 του Π.Δ/τος 18/1989 

(στην ακυρωτική διαδικασία) ή κατά το άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό 

(και στις δύο διαδικασίες) προς το άρθρο 82 του Ν.4790/2021  (ΦΕΚ Α΄ 48) , 

χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.  

 3. Οι ιδιώτες διάδικοι κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 

2 του Κ.Δ.Δ.  σε συνδυασμό προς την  παρ. 2 του άρθρου 133 του ίδιου 

Κώδικα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να 

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.  

 4. Η δήλωση παράστασης δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά από 

όσους των δικαιουμένων να προβούν σ΄ αυτήν έχουν ηλεκτρονική 

υπογραφή. Σχετικής εφαρμογής τυγχάνει το άρθρο 82 του Ν.4790/2021  
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(ΦΕΚ Α΄ 48) , που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και  

 5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί δήλωση από όλους 

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους, 

εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα.. Η ενημέρωση για τις κατόπιν των αναβολών 

νέες δικασίμους θα γίνεται τηλεφωνικώς είτε μέσω της ιστοσελίδας του 

Δικαστηρίου με τη χρήση κωδικού Web. Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο 

και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.  

 Πλέον αυτών επισημαίνεται η προαναφερθείσα διάταξη του 

άρθρου 82 του Ν.4790/2021, που ισχύει μέχρι 31-5-2021 η οποία έχει ως 

εξής: «1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 31 

Μαΐου 2021 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων: α) ...... β)στα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλ ιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) 

ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση 

εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την 

κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς 

την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας...., προθεσμία επτά (7) ημερών,  από την 

ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων 

νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) .......  δ) Οι 

δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 

2 του άρθρου 133 του ν.2717/1999  και 231 του ν.4700/2020 (Α΄ 127) 

μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και 

ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο  1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις 



 9 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως 

τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση 

έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με 

αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων  ή των ίδιων των διαδίκων, 

στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του 

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

αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης 

γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία 

εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές». 

 Σημειώνεται ότι στο διάστημα στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 

ανακοίνωση (5-4-2021/12-4-2021) δεν έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι των  

Τμημάτων του Δικαστηρίου.  

 6.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως 

με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες 

διασκέψεις με φυσική παρουσία.  

 7.Δημοσιεύονται αποφάσεις.  

 8.Στο προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στο Δικαστήριο εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία το άρθρο 5 της από 11 -3-2020 

Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.  

 Πλέον αυτών επισημαίνεται ότι στο Δικαστήριο εφαρμόζεται το από 7 -

10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19, που 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ΄ αυτό, πλέον των άλλων, 

προβλέπονται (και εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής): 

 1.Επιβάλλεται η χρήση μάσκας για όλους τους εισερχόμενους στο 

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα 
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Φεραίου αριθ. 147 στην Πάτρα (δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την προϋπόθεση 

αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της Γραμματείας των 

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας.  

 2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο 

χώρο του καταστήματος της Γραμματείας του Δικαστηρίου (δικαστές και 

δικαστικούς υπαλλήλους).  

 3.Ορίζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους δικαστές, 

γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός του 

χώρου που συνεδριάζουν τα Τμήματα του Δικαστηρίου (αίθουσα 

Κακουργιοδικείου – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών), στην αίθουσα δε των 

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα. 

 4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από 

ένα άτομο κάθε φορά. 

 5.Ορίζεται ότι οι ευρισκόμενοι εντός των χώρων της Γραμματείας αλλά 

και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων. 

 6.Ορίζεται ότι τα ως άνω μέτρα προστασίας θα πρέπει να ενισχύονται 

στο εργασιακό περιβάλλον και με λοιπά μέτρα υγιεινής, όπως η υγιεινή των 

χεριών (τακτικό πλύσιμο αυτών, ύπαρξη απολυμαντικών σε όλους τους 

χώρους κ.λ.π.), η αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των χώρων 

εργασίας), η εν γένει καθαριότητα του περιβάλλοντος στους χώρους της 

Γραμματείας  (επιπλέον απολύμανση – καθαρισμός με την πρωτοβουλία των 

εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.).   Συνιστάται στους 

δικηγόρους και τους διαδίκους, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των 

εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου, εάν το θέμα που τους 

ενδιαφέρει μπορεί να αντιμετωπισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, να μην 

προσέρχονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, αλλά να επικοινωνούν 
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τηλεφωνικά. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και 

μέσων δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, για κάθε δε εκκρεμή υπόθεση 

υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στον 

ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της υπόθεσής του.  

 Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου υπάρχει κατάλογος με τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.  

Τηλέφωνα Γραμματέων: 

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989 

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317  

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762  

e-mail Δικαστηρίου: dikefeteiopat@adjustice.gr 

 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

    Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου  

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ 

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Πάτρα 5/4/2021 

Η Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας 

 

Ερικέττη Μενζιλτζόγλου  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 29/3/2021  

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ1063  

 

   

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 11 της από 11 -3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76, Α΄), παρασχέθηκε η δυνατότητα όπως με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας 

επιβληθεί, μεταξύ άλλων, το μέτρο της προσωρινής αναστολής της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και 

αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής και παρέκτασης 

δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, 

αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  

πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και 

για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Το ως άνω μέτρο καθώς και  λοιπές 

προβλέψεις, όσον αφορά τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, λήφθηκαν 

αρχικά, για το διάστημα από 11-4-2020 έως 27-4-2020, με το άρθρο δεύτερο 

παρ. 1 περίπτ. α΄ της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ. 24403/11 -4-2020 κοινής 

απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε αυτών 

ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ. 26804/ 

25-4-2020 κοινής απόφασης των ιδίων ως ανωτέρω Υπουργών (ΦΕΚ 1588, 

Β΄), παρατάθηκε για το διάστημα από 28-4-2020 έως 5-5-2020, καθώς και 

στη συνέχεια για το διάστημα από 6-5-2020 έως και τις 15-5-2020. 

 Μετά από αυτά, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020 Κ.Υ.Α. 
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«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως τη 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899, Β΄/6-11-2020), λήφθηκαν διάφορα 

έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για το εν λόγω 

διάστημα, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.76629/27 -11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από 30 -11-

2020 έως και 7-12-2020, με την με αριθ. 1Δα/Γ.Π. οικ.78363/5 -12-2020 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως 14-12-

2020, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5486/12-12-2020) για το διάστημα από 13-12-2020 έως 7-1-2021, με την με 

αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για το διάστημα 

από 3-1-2021 έως 11-1-2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.1293/8-1-2021 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 

έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3060/16 -

1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ΄ 89/16-1-2021), για το διάστημα από Δευτέρα 18 

Ιανουαρίου 2021  έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 186/23-1-2021), για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 

2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-

1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  

8 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5 -2-2021 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6.00 έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00, με την 

με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα  από την 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄, 534/10-2-2021), με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Δευτέρα 1 
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Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6.00 (ΦΕΚ Β΄ 793/27-2-2021),  με  την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3-3-2021 

Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Πέμπτη  4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και 

την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 843/3 -3-2021), η οποία 

αντικαταστάθηκε από την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/6 -3-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 

Β΄ 895/6-3-2021), με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α.  για 

το διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 996/13 -3-2021) και με την 

με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/20-3-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1076/20-3-2021) 

για το διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00  .  

 Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/27-3-2021 Κ.Υ.Α.   «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 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 

5 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00»  (ΦΕΚ Β΄ 1194/27 -3-2021 ) λήφθηκαν, τα 

κάτωθι μέτρα: 

 Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ.  1Α, 1Β περίπτ. 4 της  

Κ.Υ.Α. αυτής, όσον αφορά εν γένει τα Δικαστήρια της χώρας, μεταξύ των 

άλλων, ορίσθηκε «1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID – 19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα 

με την παράγραφο 1Β. 1Α.α)Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου 

εντάσσονται: αα).... αβ)οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας....αγ).... 1Β.Τα έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής: Α/Α1... 2.... 3... 4. 
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Στα  δικαστήρια στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια ισχύουν τα 

κάτωθι: Μέχρι δέκα πέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ΄ εξαίρεση .... 

Τήρηση απόστασης ενάμισυ (1,5) μέτρου. 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». 

 Ειδικά, όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,  που βρίσκονται 

σε περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου,  με την περίπτ. 4 

υποπερίπτ. 1α, 1γ και 3 της παραγράφου 1  του ιδίου ως ανωτέρω άρθρου, 

θεσπίσθηκε: «1.α)Αναστέλλονται προσωρινά: αα)Οι εργασίες των 

δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και αβ)οι νόμιμες και δικαστικές 

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων, αγ)οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.  Αναφορικά με το 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατ΄ εξαίρεση της υποπερίπτ. αα): βα)... βζ).... 

γ) Αναφορικά με τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της 

υποπερίπτ. αα) της περίπτ. α):γα)Για τις ακυρωτικές διαφορές: 

εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την παρ. 4 του 

άρθρου 22 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8)  για τις οποίες έχει υποβληθεί από 

όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς 

εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 

του π.δ.18/1989  και στην παρ. 2 του άρθρου  157 του ν.4764/2020 (Α΄ 256),  
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εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή 

τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε 

επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν 

κλητεύονται εκ νέου. γβ) Για τις διαφορές ουσίας: γβα)εκδικάζονται οι 

προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο 

Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Α΄ 170) γββ)εκδικάζονται οι 

υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή 

ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά 

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97), και στην παρ. 2 του άρθρου 157 του 

ν.4764/2020 (Α΄ 256),  εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες 

προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται 

υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον 

έχουν  κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.  γγ) Εξετάζονται αιτήματα 

έκδοσης προσωρινής διαταγής. γδ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής 

προσωρινής δικαστικής προστασίας. γε) Υποβάλλονται και  εκδικάζονται 

αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις 

ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των 

αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 -6 του ν. 

3386/2005 (Α΄212). γστ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου (Α΄42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄76). γζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη  

χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις 

με φυσική παρουσία. γη) Δημοσιεύονται αποφάσεις. 3...... Τα ειδικότερα 

ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των 

δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας,  καθώς και εκείνα 

που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης 
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αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,  

ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.  Οι διασκέψεις, 

καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά στη 

λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον 

είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς 

διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η 

διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον 

γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου 

και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτώνται σε αυτήν..... Σε όλο 

το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα 

Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, ...... και  στη Γενική Επιτροπεία της 

Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ..... εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5  της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020.... ». Τέλος 

κατά το άρθρο 14 της  ίδιας ως ανωτέρω Κ.Υ.Α. : «1.Η παρούσα ισχύει 

από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021  και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 5 

Απριλίου 2021 και ώρα 6.00, με την επιφύλαξη ....... 2.... 3.... 4. 

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ./17698/19-3-2021 κοινή απόφαση .... για το διάστημα από το 

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 ... έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6.00 (Β΄ 1076)». 

 Βάσει της ως άνω νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’  

1076/20-3-2021), σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής, 

από το όργανο διοίκησης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, για το 

διάστημα από 29-3-2021 έως και 5-4-2021: 

             ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 1. Η συζήτηση στο ακροατήριο θα γίνεται χωρίς την παρουσία των  

διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, καθώς και χωρίς την 
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παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.  

 2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή 

ξεχωριστή δήλωση από όλους τους διαδίκους περί παράστασης χωρίς 

εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα άρθρα 33 παρ. 6 του Π.Δ/τος 18/1989 

(στην ακυρωτική διαδικασία) ή κατά το άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό 

(και στις δύο διαδικασίες) προς την παρ. 2 του άρθρου 157 του ν.4764/2020  

(Α΄ 256), χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.  

 3. Οι ιδιώτες διάδικοι κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 

2 του Κ.Δ.Δ.  σε συνδυασμό προς την   παρ. 2 του άρθρου 133 του ίδιου 

Κώδικα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να 

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.  

 4. Η δήλωση παράστασης δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά από 

όσους των δικαιουμένων να προβούν σ΄ αυτήν έχουν ηλεκτρονική 

υπογραφή. Σχετικής εφαρμογής τυγχάνει η παρ. 2 του άρθρου 157 του 

ν.4764/2020, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και  

 5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί δήλωση από όλους 

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους, 

εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα.. Η ενημέρωση για τις κατόπιν των αναβολών 

νέες δικασίμους θα γίνεται τηλεφωνικώς είτε μέσω της ιστοσελίδας του 

Δικαστηρίου με τη χρήση κωδικού Web. Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο 

και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.  

 Πλέον αυτών επισημαίνεται η προαναφερθείσα διάταξη του 

άρθρου 157 του ν.4764/2020, που ισχύει μέχρι 31-3-2021 η οποία έχει 

ως εξής: «1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 

31η Μαρτίου 2021 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων: α) ...... β)στα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
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δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) 

ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση 

εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την 

κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς 

την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας...., προθεσμία επτά (7) ημερών,  από την 

ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων 

νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) .......  δ) Οι 

δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 

2 του άρθρου 133 του ν.2717/1999  και 231 του ν.4700/2020 (Α΄ 127) 

μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και 

ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο  1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως 

τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση 

έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με 

αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων  ή των ίδιων των διαδίκων, 

στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του 

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

αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης 

γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία 

εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές». 

 Σημειώνεται ότι στο διάστημα στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 
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ανακοίνωση (29-3-2021/5-4-2021) δεν έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι των  

Τμημάτων του Δικαστηρίου.  

 6.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως 

με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επε ίγουσες 

διασκέψεις με φυσική παρουσία.  

 7.Δημοσιεύονται αποφάσεις.  

 8.Στο προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στο Δικαστήριο εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία το άρθρο 5 της από 11 -3-2020 

Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.  

 Πλέον αυτών επισημαίνεται ότι στο Δικαστήριο εφαρμόζεται το από 7 -

10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19, που 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ΄ αυτό, πλέον των άλλων, 

προβλέπονται (και εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής): 

 1.Επιβάλλεται η χρήση μάσκας για όλους τους εισερχόμενους στο 

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα 

Φεραίου αριθ. 147 στην Πάτρα (δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την προϋπόθεση 

αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της Γραμματείας των 

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας.  

 2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο 

χώρο του καταστήματος της Γραμματείας του Δικαστηρίου  (δικαστές και 

δικαστικούς υπαλλήλους).  

 3.Ορίζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους δικαστές, 

γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός του 

χώρου που συνεδριάζουν τα Τμήματα του Δικαστηρίου (αίθουσα 

Κακουργιοδικείου – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών), στην αίθουσα δε των 

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα.  
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 4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από 

ένα άτομο κάθε φορά. 

 5.Ορίζεται ότι οι ευρισκόμενοι εντός των χώρων της Γραμματείας αλλά 

και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.  

 6.Ορίζεται ότι τα ως άνω μέτρα προστασίας θα πρέπει να ενισχύονται 

στο εργασιακό περιβάλλον και με λοιπά μέτρα υγιεινής, όπως η υγιεινή των 

χεριών (τακτικό πλύσιμο αυτών, ύπαρξη απολυμαντικών σε όλους τους 

χώρους κ.λ.π.), η αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των χώρων 

εργασίας), η εν γένει καθαριότητα του περιβάλλοντος στους χώρους της 

Γραμματείας  (επιπλέον απολύμανση – καθαρισμός με την πρωτοβουλία των 

εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.).   Συνιστάται στους 

δικηγόρους και τους διαδίκους, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των 

εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου, εάν το θέμα που τους 

ενδιαφέρει μπορεί να αντιμετωπισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, να μην 

προσέρχονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, αλλά να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και 

μέσων δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, για κάθε δε εκκρεμή υπόθεση 

υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στον 

ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της υπόθεσής του.  

 Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου υπάρχει κατάλογος με τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.  

Τηλέφωνα Γραμματέων: 

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989  

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317  

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762  

e-mail Δικαστηρίου: dikefeteiopat@adjustice.gr 

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

    Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου  

      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ 

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Πάτρα 31/3/2021 

Η Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας 

 

Ερικέττη Μενζιλτζόγλου 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 22/3/2021  

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ980  

 

   

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 11 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76, Α΄), παρασχέθηκε η δυνατότητα όπως με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας 

επιβληθεί, μεταξύ άλλων, το μέτρο της προσωρινής αναστολής της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και 

αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής και παρέκτασης 

δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, 

αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  

πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και 

για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Το ως άνω μέτρο καθώς και  λοιπές 

προβλέψεις, όσον αφορά τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, λήφθηκαν 

αρχικά, για το διάστημα από 11-4-2020 έως 27-4-2020, με το άρθρο δεύτερο 

παρ. 1 περίπτ. α΄ της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ. 24403/11 -4-2020 κοινής 

απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε αυτών 

ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ. 26804/ 

25-4-2020 κοινής απόφασης των ιδίων ως ανωτέρω Υπουργών (ΦΕΚ 1588, 

Β΄), παρατάθηκε για το διάστημα από 28-4-2020 έως 5-5-2020, καθώς και 

στη συνέχεια για το διάστημα από 6-5-2020 έως και τις 15-5-2020. 

 Μετά από αυτά, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020 Κ.Υ.Α. 
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«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως τη 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899, Β΄/6-11-2020), λήφθηκαν διάφορα 

έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για το εν λόγω 

διάστημα, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.76629/27 -11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από 30 -11-

2020 έως και 7-12-2020, με την με αριθ. 1Δα/Γ.Π. οικ.78363/5 -12-2020 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως 14-12-

2020, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5486/12-12-2020) για το διάστημα από 13-12-2020 έως 7-1-2021, με την με 

αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για το διάστημα 

από 3-1-2021 έως 11-1-2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.1293/8-1-2021 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 

έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3060/16 -

1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ΄ 89/16-1-2021), για το διάστημα από Δευτέρα 18 

Ιανουαρίου 2021  έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 186/23-1-2021), για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 

2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29 -1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-

1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  

8 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5 -2-2021 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6.00 έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00, με την 

με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα  από την 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄, 534/10-2-2021), με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Δευτέρα 1 
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Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6.00 (ΦΕΚ Β΄ 793/27-2-2021),  με  την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3-3-2021 

Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Πέμπτη  4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και 

την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 843/3-3-2021), η οποία 

αντικαταστάθηκε από την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/6 -3-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 

Β΄ 895/6-3-2021) κια με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/13 -3-2021 Κ.Υ.Α.  

για το διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη 

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 996/13 -3-2021) . 

 Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/20-3-3-2021 Κ.Υ.Α.   «έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 

29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00»  (ΦΕΚ Β΄ 1076/20 -3-2021 ) λήφθηκαν, τα 

κάτωθι μέτρα: 

 Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ.  1Α, 1Β περίπτ. 4 της  

Κ.Υ.Α. αυτής, όσον αφορά εν γένει τα  Δικαστήρια της χώρας, μεταξύ των 

άλλων, ορίσθηκε «1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID – 19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα 

με την παράγραφο 1Β. 1Α.α)Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου 

εντάσσονται: αα).... αβ)οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας....αγ).... 1Β.Τα έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής: Α/Α1... 2.... 3... 4. 

Στα  δικαστήρια στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια (που 

βρίσκονται σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου) Ισχύουν τα κάτωθι: Μέχρι 

δέκα πέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ΄ εξαίρεση .... Τήρηση απόστασης 
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ενάμισυ (1,5) μέτρου. 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». 

 Ειδικά, όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,  που βρίσκονται 

σε περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου,  με την περίπτ. 4 

υποπερίπτ. 1α, 1γ και 3 της παραγράφου 1  του ιδίου ως ανωτέρω άρθρου, 

θεσπίσθηκε: «1.α)Αναστέλλονται προσωρινά:  αα)Οι εργασίες των 

δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και αβ)οι νόμιμες και δικαστικές 

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων  και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων, αγ)οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.  Αναφορικά με το 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατ΄ εξαίρεση της υποπερίπτ. αα): βα)... βζ).... 

γ) Αναφορικά με τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της 

υποπερίπτ. αα) της περίπτ. α):γα)Για τις ακυρωτικές διαφορές: 

εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την παρ. 4 του 

άρθρου 22 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8)  για τις οποίες έχει υποβληθεί από 

όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς 

εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 

του π.δ.18/1989  και στην παρ. 2 του άρθρου  157 του ν.4764/2020 (Α΄ 256),  

εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή 

τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε 

επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν 
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κλητεύονται εκ νέου. γβ) Για τις διαφορές ουσίας: γβα)εκδικάζονται οι 

προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής μέτρων διασφάλισης οφειλών στο 

Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Α΄ 170) γββ)εκδικάζονται οι 

υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή 

ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά 

τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄97), και στην παρ. 2 του άρθρου 157 του 

ν.4764/2020 (Α΄ 256),  εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες 

προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται 

υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον 

έχουν  κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.  γγ) Εξετάζονται αιτήματα 

έκδοσης προσωρινής διαταγής. γδ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής 

προσωρινής δικαστικής προστασίας. γε) Υποβάλλονται και  εκδικάζονται 

αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις 

ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των 

αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 

3386/2005 (Α΄212). γστ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου (Α΄42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄76). γζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση 

υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με 

φυσική παρουσία. γη) Δημοσιεύονται αποφάσεις . 3...... Τα ειδικότερα 

ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των 

δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και εκείνα 

που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης 

αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης,  

ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.   Οι διασκέψεις, 

καθώς και η διεκπεραίωση οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά στη 
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λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον 

είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς 

διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η 

διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον 

γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου 

και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτώνται σε αυτήν..... Σε όλο 

το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα 

Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, ...... και  στη Γενική Επιτροπεία της 

Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ..... εφαρμόζονται κατ΄ 

αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11 -3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020.... ». Τέλος 

κατά το άρθρο 14 της  ίδιας ως ανωτέρω Κ.Υ.Α. : «1.Η παρούσα ισχύει 

από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021  και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 29 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00, με την επιφύλαξη ....... 2.... 3.... 4. 

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ./16320/12-3-2021 κοινή απόφαση .... για το διάστημα από την 

την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 ... έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6.00 (Β΄ 996)». 

 Βάσει της ως άνω νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (Β’  

996/13-3-2021), σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής, 

από το όργανο διοίκησης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, για το  

διάστημα από 20-3-2021 έως και 29-3-2021: 

             ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 1. Η συζήτηση στο ακροατήριο θα γίνεται χωρίς την παρουσία των  

διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, καθώς και χωρίς την 

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων. 

 2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή 

ξεχωριστή δήλωση από όλους τους διαδίκους περί παράστασης χωρίς 
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εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα άρθρα 33 παρ. 6 του Π.Δ/τος 18/1989 

(στην ακυρωτική διαδικασία) ή κατά το άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό 

(και στις δύο διαδικασίες) προς την παρ. 2 του άρθρου 157 του ν.4764/2020  

(Α΄ 256), χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.  

 3. Οι ιδιώτες διάδικοι κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 

2 του Κ.Δ.Δ.  σε συνδυασμό προς την  παρ. 2 του άρθρου 133 του ίδιου 

Κώδικα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να 

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.  

 4. Η δήλωση παράστασης δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά από 

όσους των δικαιουμένων να προβούν σ΄ αυτήν έχουν ηλεκτρονική 

υπογραφή. Σχετικής εφαρμογής τυγχάνει η παρ. 2 του άρθρου 157 του 

ν.4764/2020, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και  

 5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί δήλωση από όλους 

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους, 

εφόσον είχαν κλητευθεί νόμιμα.. Η ενημέρωση για τις κατόπιν των αναβολών 

νέες δικασίμους θα γίνεται τηλεφωνικώς είτε μέσω της ιστοσελίδας του 

Δικαστηρίου με τη χρήση κωδικού Web. Αιτήματα αναβολής, με όποιο τρόπο 

και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά. 

 Πλέον αυτών επισημαίνεται η προαναφερθείσα διάταξη του 

άρθρου 157 του ν.4764/2020, που ισχύει μέχρι 31-3-2021 η οποία έχει 

ως εξής: «1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 

31η Μαρτίου 2021 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων: α) ...... β)στα τακτικά 

διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) 

ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση 

εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την 
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κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς 

την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας...., προθεσμία επτά (7) ημερών,  από την 

ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων 

νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) .......  δ) Οι 

δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 

2 του άρθρου 133 του ν.2717/1999  και 231 του ν.4700/2020 (Α΄ 127) 

μπορούν να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και 

ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο  1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως 

τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση 

έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με 

αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων  ή των ίδιων των διαδίκων, 

στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του 

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

αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης 

γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία 

εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».  

 Σημειώνεται ότι στο διάστημα στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 

ανακοίνωση (20-3-2021/29-3-2021) δεν έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι των  

Τμημάτων του Δικαστηρίου.  

 6.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως 
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με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες 

διασκέψεις με φυσική παρουσία.  

 7.Δημοσιεύονται αποφάσεις.  

 8.Στο προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στο Δικαστήριο εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία το άρθρο 5 της από 11 -3-2020 

Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 . 

 Πλέον αυτών επισημαίνεται ότι στο Δικαστήριο εφαρμόζεται το από 7 -

10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19, που 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ΄ αυτό, πλέον των άλλων, 

προβλέπονται (και εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής): 

 1.Επιβάλλεται η χρήση μάσκας για όλους τους εισερχόμενους στο 

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα 

Φεραίου αριθ. 147 στην Πάτρα (δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την προϋπόθεση 

αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της Γραμματείας των 

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας.  

 2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο 

χώρο του καταστήματος της Γραμματείας του Δικαστηρίου (δικαστές και 

δικαστικούς υπαλλήλους).  

 3.Ορίζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους δικαστές, 

γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός του 

χώρου που συνεδριάζουν τα Τμήματα του Δικαστηρίου (αίθουσα 

Κακουργιοδικείου – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών), στην αίθουσα δε των 

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα.  

 4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από 

ένα άτομο κάθε φορά. 

 5.Ορίζεται ότι οι ευρισκόμενοι εντός των χώρων της Γραμματείας αλλά 

και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους 
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απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.  

 6.Ορίζεται ότι τα ως άνω μέτρα προστασίας θα πρέπει να ενισχύονται 

στο εργασιακό περιβάλλον και με λοιπά μέτρα υγιεινής, όπως η υγιεινή των 

χεριών (τακτικό πλύσιμο αυτών, ύπαρξη απολυμαντικών σε όλους τους 

χώρους κ.λ.π.), η αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των χώρων 

εργασίας), η εν γένει καθαριότητα του περιβάλλοντος στους χώρους της 

Γραμματείας  (επιπλέον απολύμανση – καθαρισμός με την πρωτοβουλία των 

εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.).   Συνιστάται στους 

δικηγόρους και τους διαδίκους, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των 

εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου, εάν το θέμα που τους 

ενδιαφέρει μπορεί να αντιμετωπισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, να μην 

προσέρχονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, αλλά να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και 

μέσων δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, για κάθε δε εκκρεμή υπόθεση 

υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στον 

ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της υπόθεσής του.  

 Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου υπάρχει κατάλογος με τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.  

Τηλέφωνα Γραμματέων: 

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989  

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317  

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762  

e-mail Δικαστηρίου: dikefeteiopat@adjustice.gr 

 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

    Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου  

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ 

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. 

Ακριβές αντίγραφο 

Πάτρα 22/3/2021 

Η Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας 

 

ΕΡΙΚΕΤΤΗ ΜΕΝΖΙΛΤΖΟΓΛΟΥ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 16/3/2021  

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ924  

 

   

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 11 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76, Α΄), παρασχέθηκε η δυνατότητα όπως με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Υγείας, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας 

επιβληθεί, μεταξύ άλλων, το μέτρο της προσωρινής αναστολής της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και 

αναγκαία πρόβλεψη για τα ζητήματα αναστολής και παρέκτασης 

δικονομικών προθεσμιών, αναστολής ή παράτασης παραγραφών, 

αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  

πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, καθώς και 

για όλα τα λοιπά ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Το ως άνω μέτρο καθώς και  λοιπές 

προβλέψεις, όσον αφορά τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, λήφθηκαν 

αρχικά, για το διάστημα από 11-4-2020 έως 27-4-2020, με το άρθρο δεύτερο 

παρ. 1 περίπτ. α΄ της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ. 24403/11 -4-2020 κοινής 

απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε αυτών 

ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ. 26804/ 

25-4-2020 κοινής απόφασης των ιδίων ως ανωτέρω Υπουργών (ΦΕΚ 1588, 

Β΄), παρατάθηκε για το διάστημα από 28-4-2020 έως 5-5-2020, καθώς και 

στη συνέχεια για το διάστημα από 6-5-2020 έως και τις 15-5-2020. 

 Μετά από αυτά, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020 Κ.Υ.Α. 



 2 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως τη 

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899, Β΄/6-11-2020), λήφθηκαν διάφορα 

έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για το εν λόγω 

διάστημα, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.76629/27 -11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από 30 -11-

2020 έως και 7-12-2020, με την με αριθ. 1Δα/Γ.Π. οικ.78363/5 -12-2020 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως 14-12-

2020, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 

5486/12-12-2020) για το διάστημα από 13-12-2020 έως 7-1-2021, με την με 

αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για το διάστημα 

από 3-1-2021 έως 11-1-2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.1293/8-1-2021 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 

έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.3060/16 -

1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚΒ΄ 89/16-1-2021), για το διάστημα από Δευτέρα 18 

Ιανουαρίου 2021  έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 186/23-1-2021), για το 

διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 

2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29 -1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-

1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 έως Δευτέρα  

8 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5 -2-2021 Κ.Υ.Α. 

(ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 

2021 και ώρα 6.00 έως Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00, με την 

με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα  από την 

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄, 534/10-2-2021), με την με αριθ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27-2-2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Δευτέρα 1 
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Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6.00 (ΦΕΚ Β΄ 793/27-2-2021) και με  την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3 -3-

2021 Κ.Υ.Α. για το διάστημα από Πέμπτη  4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως 

και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ Β΄ 843/3-3-2021), η οποία 

αντικαταστάθηκε από την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/6 -3-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 

Β΄ 895/6-3-2021). 

 Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α.   «έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του  κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 

22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00»  (ΦΕΚ Β΄ 996/13-3-2021 ) λήφθηκαν, τα 

κάτωθι μέτρα: 

 Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ.  1Α, 1Β περίπτ. 4 της  

Κ.Υ.Α. αυτής, όσον αφορά εν γένει τα Δικαστήρια της χώρας, μεταξύ των 

άλλων, ορίσθηκε «1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού  COVID – 19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής 

επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα 

με την παράγραφο 1Β. 1Α.α)Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου 

εντάσσονται: αα).... αβ)οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας....αγ).... 1Β.Τα έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής: Α/Α1... 2.... 3... 4. 

Στα  δικαστήρια (που βρίσκονται σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου), 

στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια ισχύουν τα κάτωθι: Μέχρι 

δέκα πέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ΄ εξαίρεση .... Τήρηση απόστασης 

ενάμισυ (1,5) μέτρου. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του 
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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». 

 Ειδικά, όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,  που βρίσκονται 

σε περιοχές επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου,  με την περίπτ. 4 

υποπερίπτ. 1α και 3 της παραγράφου 1  του ιδίου ως ανωτέρω άρθρου, 

θεσπίσθηκε: «1.α)Αναστέλλονται προσωρινά:  αα)Οι εργασίες των1 

δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 

διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και αβ)οι νόμιμες και δικαστικές 

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των 

συναφών αξιώσεων, αγ)οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.  Αναφορικά με το 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατ΄ εξαίρεση της υποπερίπτ. αα): βα)... βζ).... 

γ) Αναφορικά με τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, κατ΄ εξαίρεση της 

υποπερίπτ. αα) της περίπτ. α): γα) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης 

προσωρινής διαταγής. γβ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής 

προσωρινής δικαστικής προστασίας.  γγ) Υποβάλλονται και  εκδικάζονται 

αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις 

ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των 

αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 -6 του ν. 

3386/2005 (Α΄212). γδ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου (Α΄42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄76). γε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση 

υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με 
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φυσική παρουσία. γστ) Δημοσιεύονται αποφάσεις..... δ) Η λειτουργία των 

δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες 

ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την 

παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των πολιτικών και ποινικών 

δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση 

του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών,  έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση 

οποιοσδήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών 

υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ 

αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της 

ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο 

ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας 

στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο 

διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν. Σε όλο το προσωπικό που 

απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις 

Εισαγγελίες, ......,  στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο 

άρθρο 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 3....». Τέλος κατά το άρθρο 14 

της ίδιας ως ανωτέρω Κ.Υ.Α. : «1.Η παρούσα ισχύει από την Τρίτη 16 

Μαρτίου 2021  και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6.00, με την επιφύλαξη των  περιοχών της περ. α)  της παρ. 1Α του 

άρθρου 1, για τις οποίες η παρούσα ισχύει από το Σάββατο 13 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6.00 ....... 2.... 3.... 4. Καταργείται από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ./14453/5-3-2021 κοινή απόφαση .... 

για το διάστημα από την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 ... έως και τη Δευτέρα 16 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (Β΄ 895)».  

 Βάσει της ως άνω νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’  
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996/13-3-2021), σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής, 

από το όργανο διοίκησης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, για το 

διάστημα από 13-3-2021 έως και 22-3-2021: 

             ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 1.Για το διάστημα αυτό αναστέλλονται προσωρινά όλες οι  

συνεδριάσεις των Τμημάτων του Δικαστηρίου.  

 2.Για το ίδιο διάστημα αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές 

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον των υπηρεσιών του, καθώς και της παραγραφής των συναφών 

αξιώσεων. 

 3.Ομοίως αναστέλλονται οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.  

 4.Κατ΄ εξαίρεση, εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, 

αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, αντιρρήσεις κατά 

απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά εκδοθεισών 

επί των αντιρρήσεων δικαστικών αποφάσεων, υποβάλλονται και 

εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου 

της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α΄42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄76). 

 5.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως 

με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και επείγουσες 

διασκέψεις με φυσική παρουσία.  

 6.Δημοσιεύονται αποφάσεις.  

 7.Στο προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στο Δικαστήριο εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία το άρθρο 5 της από 11 -3-2020 

Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.  

 Πλέον αυτών επισημαίνεται ότι στο Δικαστήριο εφαρμόζεται το από 7 -

10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19, που 



 7 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ΄ αυτό, πλέον των άλλων, 

προβλέπονται (και εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής): 

 1.Επιβάλλεται η χρήση μάσκας για όλους τους εισερχόμενους στο 

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα 

Φεραίου αριθ. 147 στην Πάτρα (δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την προϋπόθεση 

αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της Γραμματείας των 

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας.  

 2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο 

χώρο του καταστήματος της Γραμματείας του Δικαστηρίου (δικαστές και 

δικαστικούς υπαλλήλους).  

 3.Ορίζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους δικαστές, 

γραμματείς, δικηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός του 

χώρου που συνεδριάζουν τα Τμήματα του Δικαστηρίου (αίθουσα 

Κακουργιοδικείου – Δικαστικό Μέγαρο Πατρών), στην αίθουσα δε των 

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα. 

 4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από 

ένα άτομο κάθε φορά. 

 5.Ορίζεται ότι οι ευρισκόμενοι εντός των χώρων της Γραμματείας αλλά 

και στο ακροατήριο του Δικαστηρίου θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους 

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων. 

 6.Ορίζεται ότι τα ως άνω μέτρα προστασίας θα πρέπει να ενισχύονται 

στο εργασιακό περιβάλλον και με λοιπά μέτρα υγιεινής, όπως η υγιεινή των 

χεριών (τακτικό πλύσιμο αυτών, ύπαρξη απολυμαντικών σε όλους τους 

χώρους κ.λ.π.), η αναπνευστική υγιεινή  (συχνός αερισμός των χώρων 

εργασίας), η εν γένει καθαριότητα του περιβάλλοντος στους χώρους της 

Γραμματείας  (επιπλέον απολύμανση – καθαρισμός με την πρωτοβουλία των 

εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.).   Συνιστάται στους 
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δικηγόρους και τους διαδίκους, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των 

εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου, εάν το θέμα που τους 

ενδιαφέρει μπορεί να αντιμετωπισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, να μην 

προσέρχονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, αλλά να επικοινωνούν 

τηλεφωνικά. Υπενθυμίζεται ότι η κατάθεση των ενδίκων βοηθημάτων και 

μέσων δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά, για κάθε δε εκκρεμή υπόθεση 

υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος επιτρέπει στον 

ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της υπόθεσής του.  

 Στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου υπάρχει κατάλογος με τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.  

Τηλέφωνα Γραμματέων: 

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989 

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317  

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762  

e-mail Δικαστηρίου: dikefeteiopat@adjustice.gr 

 Τέλος γνωστοποιείται ότι κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής 

των εργασιών του Δικαστηρίου (13-3-2021 έως 22-3-2021) έχει  

προσδιορισθεί δικάσιμος του Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου στις 19 -3-2021. 

Η ματαίωση της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου θα γνωστοποιηθούν 

από την γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του 

Δικαστηρίου και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.  

 Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

    Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου  

        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ 

     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. 

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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Ακριβές αντίγραφο 

Πάτρα 16/3/2021 

Η Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας 

 

Ερικέττη Μενζιλτζόγλου  
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 1/3/2021

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ744

  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών,  παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,

λήφθηκαν  αρχικά,  για  το  διάστημα  από  11-4-2020  έως  27-4-2020,  με  το

άρθρο  δεύτερο  παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-

2020 κοινής απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε

αυτών ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ  1588,  Β΄),  παρατάθηκε  για  το  διάστημα  από  28-4-2020  έως  5-5-

2020,  καθώς  και  στη  συνέχεια  για  το  διάστημα  από  6-5-2020  έως  και  τις

15-5-2020.
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Μετά  από  αυτά,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020  Κ.Υ.Α.

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο

περαιτέρω  διασποράς  του   κορωνοϊού   COVID  –  19  στο  σύνολο  της

Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  τη

Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»  (ΦΕΚ  4899,  Β΄/6-11-2020),  λήφθηκαν

διάφορα  έκτακτα  μέτρα  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  για  το  εν

λόγω  διάστημα,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.76629/27-11-2020  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από

30-11-2020  έως  και  7-12-2020,  με  την  με  αριθ.  1Δα/Γ.Π.  οικ.78363/5-12-

2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως

14-12-2020,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ

Β΄  5486/12-12-2020)  για  το  διάστημα  από  13-12-2020  έως  7-1-2021,  με

την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για  το

διάστημα  από  3-1-2021  έως  11-1-2021,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.

οικ.1293/8-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα

11 Ιανουαρίου  2021 έως τη  Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021,  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/16-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚΒ΄  89/16-1-2021),  για  το

διάστημα  από  Δευτέρα  18  Ιανουαρίου  2021   έως  και  τη  Δευτέρα  25

Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ

Β΄  186/23-1-2021),  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  25  Ιανουαρίου  2021

έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-

2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30

Ιανουαρίου  2021  έως  Δευτέρα   8  Φεβρουαρίου  2021,  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5-2-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα

από  το  Σάββατο  6  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  Δευτέρα  15

Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6.00   και  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.

9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α.  για το διάστημα  από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου

2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 (ΦΕΚ
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Β΄, 534/10-2-2021).

Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/27-2-2021 Κ.Υ.Α.   «έκτακτα

μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω

διασποράς του   κορωνοϊού   COVID –  19 στο σύνολο της  Επικράτειας  για

το  διάστημα  από  Δευτέρα  1  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  και  τη

Δευτέρα  8  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00»   (ΦΕΚ  Β΄  793/27-2-2021  )

λήφθηκαν, τα κάτωθι μέτρα:

Κατ΄  αρχήν  με  το  άρθρο  1  παρ.  1   περιπτ.   1Α  και  4  της   Κ.Υ.Α.

αυτής, όσον  αφορά  εν  γένει  τα  Δικαστήρια  της  χώρας,  μεταξύ  των

άλλων,  ορίσθηκε «1.  Προς  το  σκοπό  αντιμετώπισης  της  διασποράς  του

κορωνοϊού   COVID  –  19   θεσπίζονται  έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της

δημόσιας  υγείας  ανά  πεδίο  δραστηριότητας  και  επίπεδο  επιδημιολογικής

επιβάρυνσης  (επιτήρησης,  αυξημένου  κινδύνου  και  πολύ  αυξημένου

κινδύνου),  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 1Β.  1Α.α)....  β)Στο  επίπεδο  πολύ

αυξημένου  κινδύνου  εντάσσονται:  βα)....  ββ)η  Περιφερειακή  Ενότητα

Αχαΐας  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας....  1Β.Τα  έκτακτα  μέτρα

προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  ανά  πεδίο  δραστηριότητας  και  επίπεδο

επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής: Α/Α1... 2....  3...  4.

Στα   δικαστήρια  (που  βρίσκονται  σε  περιοχές  πολύ  αυξημένου  κινδύνου),

στις  εισαγγελίες και  στα στρατιωτικά  δικαστήρια ισχύουν τα κάτωθι:  Μέχρι

δέκα πέντε (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ΄ εξαίρεση .... Τήρηση απόστασης

ενάμισυ  (1,5)  μέτρου.  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». 
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Ειδικά,  όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,   που βρίσκονται

σε  περιοχές  επιπέδου  πολύ  αυξημένου  κινδύνου,  με  την  περίπτ.  4

υποπερίπτ.  2α  και  3  της  παραγράφου  1   του  ιδίου  ως  ανωτέρω άρθρου,

θεσπίσθηκε:  «2.α)Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)Οι  εργασίες  των

δικαστικών  σχηματισμών  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  και  των

τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων  της  χώρας  και  αβ)οι  νόμιμες  και

δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων

ενεργειών  ενώπιον  των  υπηρεσιών  τους,  καθώς  επίσης  και  της

παραγραφής  των  συναφών  αξιώσεων  και  αγ)οι,  κατά  τις  κείμενες

διατάξεις,  διαδικασίες  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών.   Αναφορικά  με  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  κατ΄

εξαίρεση  της  υποπερίπτ.  αα):  βα)...  βστ)....  3.  Αναφορικά  με  τα  Τακτικά

Διοικητικά  Δικαστήρια,  κατ΄  εξαίρεση  της  υποπερίπτ.  αα)  της  παραγρ.

2α:  α) Εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής  διαταγής .  β)

Εκδικάζονται  οι  αιτήσεις  παροχής  προσωρινής  δικαστικής

προστασίας. γ) Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  αντιρρήσεις κατά  της

απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και  αιτήσεις  ανάκλησης  κατά  των

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί  των αντιρρήσεων, σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου  76  παρ.  3-6  του  ν.  3386/2005  (Α΄212).  δ)

Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  ένδικα βοηθήματα ,  σύμφωνα με την  παρ.

5  του  άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  πράξης  νομοθετικού

περιεχομένου  (Α΄42),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο 1  του  ν.  4682/2020

(Α΄76).  ε) Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση

υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  διασκέψεις  με

φυσική παρουσία.  στ)  Δημοσιεύονται  αποφάσεις.....  Σε όλο το προσωπικό

που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στα  Δικαστήρια,  στις

Εισαγγελίες,  ......,   στη  Γενική  Επιτροπεία  της  Επικρατείας  των  Τακτικών

Διοικητικών  Δικαστηρίων  εφαρμόζονται  κατ΄  αναλογία  τα  οριζόμενα  στο
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άρθρο  5  της  από  11-3-2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  η  οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 3....».  Τέλος κατά το άρθρο 14

της ίδιας  ως  ανωτέρω  Κ.Υ.Α.  :  «1.Η  παρούσα  ισχύει  από  Δευτέρα  1

Μαρτίου  2021   και  ώρα  6.00  έως  και  τη  Δευτέρα  8  Μαρτίου  2021  και

ώρα  6.00,  με  την  επιφύλαξη  των  περ.  α)  και  β)  της  παρ.  1Α  του

άρθρου  1,  για  τις  οποίες  η  παρούσα  ισχύει  από  το  Σάββατο  27

Φεβρουαρίου  2021  και  ρα  6.00  .......  2....  3....  4.  Καταργείται  από  την

έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  η  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.

οικ.Δ1α/Γ.Π.οικ./10969/19-2-2021 κοινή απόφαση ....  για  το διάστημα από

τη  Δευτέρα  22  Φεβρουαρίου  2021 ...  έως και  τη  Δευτέρα  1  Μαρτίου  2021

και ώρα 6.00 (Β΄ 648), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ/Π/

οικ.11951/24-2-2021 (Β΄724 κοινή υπουργική απόφαση».

Βάσει  της  ως  άνω  νέας  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’

793/27-2-2021),  σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής,

από  το  όργανο  διοίκησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  για  το

διάστημα από 27-2-2021 έως και 8-3-2021:

          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.Για  το  διάστημα  αυτό  αναστέλλονται  προσωρινά  όλες  οι

συνεδριάσεις των Τμημάτων του Δικαστηρίου.

2.Για  το  ίδιο  διάστημα  αναστέλλονται  οι  νόμιμες  και  δικαστικές

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών

ενώπιον  των  υπηρεσιών  του,  καθώς  και  της  παραγραφής  των  συναφών

αξιώσεων.

3.Ομοίως αναστέλλονται  οι,  κατά τις  κείμενες  διατάξεις,  διαδικασίες

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

4.Κατ΄  εξαίρεση,  εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής

διαταγής,  αιτήσεις  παροχής  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας,

αντιρρήσεις  κατά απόφασης κράτησης αλλοδαπού και  αιτήσεις  ανάκλησης
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κατά  εκδοθεισών  επί  των  αντιρρήσεων  δικαστικών  αποφάσεων,

υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την παρ. 5

του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α΄42) που κυρώθηκε με το

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76).

5.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως

με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες

διασκέψεις με φυσική παρουσία. 

6.Δημοσιεύονται αποφάσεις.

7.Στο  προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  κατ΄  αναλογία  το  άρθρο  5  της  από

11-3-2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.

Πλέον  αυτών  επισημαίνεται  ότι  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το  από

7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19,

που  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου.  Σ΄  αυτό,  πλέον των

άλλων,  προβλέπονται  (και  εξακολουθούν  να  τυγχάνουν  εφαρμογής):  

1.Επιβάλλεται  η  χρήση  μάσκας  για  όλους  τους  εισερχόμενους  στο

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα

Φεραίου  αριθ.  147  στην  Πάτρα  (δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς

παρισταμένους).  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  προς  την  προϋπόθεση

αυτή  δεν  θα  επιτρέπεται  η  είσοδος  στους  χώρους  της  Γραμματείας  των

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο

χώρο  του  καταστήματος  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  (δικαστές  και

δικαστικούς υπαλλήλους).

3.Ορίζεται  η  υποχρεωτική  χρήση  μάσκας  από  τους  δικαστές,

γραμματείς,  δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς  παρισταμένους  εντός  του

χώρου  που  συνεδριάζουν  τα  Τμήματα  του  Δικαστηρίου  (αίθουσα

Κακουργιοδικείου  –  Δικαστικό  Μέγαρο  Πατρών),  στην  αίθουσα  δε  των



7

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα.

4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από

ένα άτομο κάθε φορά.

5.Ορίζεται  ότι  οι  ευρισκόμενοι  εντός  των  χώρων  της  Γραμματείας

αλλά  και  στο  ακροατήριο  του  Δικαστηρίου  θα  πρέπει  να  τηρούν  μεταξύ

τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.

6.Ορίζεται  ότι  τα  ως  άνω  μέτρα  προστασίας  θα  πρέπει  να

ενισχύονται  στο εργασιακό περιβάλλον και  με  λοιπά μέτρα υγιεινής,  όπως

η υγιεινή  των  χεριών  (τακτικό  πλύσιμο  αυτών,  ύπαρξη  απολυμαντικών  σε

όλους τους χώρους κ.λ.π.),  η  αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των

χώρων  εργασίας),  η  εν  γένει  καθαριότητα  του  περιβάλλοντος  στους

χώρους  της  Γραμματείας   (επιπλέον  απολύμανση  –  καθαρισμός  με  την

πρωτοβουλία των εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.). 

Συνιστάται  στους  δικηγόρους  και  τους  διαδίκους,  για  όσο  διάστημα

διαρκεί  η  αναστολή των εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου,  εάν

το  θέμα  που  τους  ενδιαφέρει  μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  σε  μεταγενέστερο

χρόνο,  να  μην  προσέρχονται  στη  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου,  αλλά  να

επικοινωνούν  τηλεφωνικά.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  κατάθεση  των  ενδίκων

βοηθημάτων  και  μέσων  δύναται  να  γίνει  και  ηλεκτρονικά,  για  κάθε  δε

εκκρεμή  υπόθεση  υπάρχει  αριθμός  ηλεκτρονικής  παρακολούθησης,  ο

οποίος επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της

υπόθεσής του.

Στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υπάρχει  κατάλογος  με  τα

τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317
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Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefetdikefet            ee            iopatiopat            @adjustice.gr@adjustice.gr    

Τέλος  γνωστοποιείται  ότι  κατά  το  ως άνω διάστημα  της  αναστολήςΤέλος  γνωστοποιείται  ότι  κατά  το  ως άνω διάστημα  της  αναστολής

των  εργασιών  του  Δικαστηρίου  (1-3-2021  έως  8-3-2021)  δεν  έχουντων  εργασιών  του  Δικαστηρίου  (1-3-2021  έως  8-3-2021)  δεν  έχουν

προσδιορισθεί δικάσιμοι των Τμημάτων του Δικαστηρίου.προσδιορισθεί δικάσιμοι των Τμημάτων του Δικαστηρίου.

Η  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θαΗ  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.

Ακριβές αντίγραφοΑκριβές αντίγραφο

Πάτρα 1/3/2021Πάτρα 1/3/2021

Η Προϊστ. Δ/νσης ΓραμματείαςΗ Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας

Ερικέττη ΜενζιλτζόγλουΕρικέττη Μενζιλτζόγλου

                                                  

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 15/2/2021

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ597

  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών,  παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,

λήφθηκαν  αρχικά,  για  το  διάστημα  από  11-4-2020  έως  27-4-2020,  με  το

άρθρο  δεύτερο  παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-

2020 κοινής απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε

αυτών ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ  1588,  Β΄),  παρατάθηκε  για  το  διάστημα  από  28-4-2020  έως  5-5-

2020,  καθώς  και  στη  συνέχεια  για  το  διάστημα  από  6-5-2020  έως  και  τις

15-5-2020.
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Μετά  από  αυτά,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020  Κ.Υ.Α.

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο

περαιτέρω  διασποράς  του   κορωνοϊού   COVID  –  19  στο  σύνολο  της

Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  τη

Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»  (ΦΕΚ  4899,  Β΄/6-11-2020),  λήφθηκαν

διάφορα  έκτακτα  μέτρα  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  για  το  εν

λόγω  διάστημα,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.76629/27-11-2020  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από

30-11-2020  έως  και  7-12-2020,  με  την  με  αριθ.  1Δα/Γ.Π.  οικ.78363/5-12-

2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως

14-12-2020,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ

Β΄  5486/12-12-2020)  για  το  διάστημα  από  13-12-2020  έως  7-1-2021,  με

την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για  το

διάστημα  από  3-1-2021  έως  11-1-2021,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.

οικ.1293/8-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα

11 Ιανουαρίου  2021 έως τη  Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021,  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/16-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚΒ΄  89/16-1-2021),  για  το

διάστημα  από  Δευτέρα  18  Ιανουαρίου  2021   έως  και  τη  Δευτέρα  25

Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ

Β΄  186/23-1-2021),  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  25  Ιανουαρίου  2021

έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-

2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 341/29-1-2021), για το διάστημα από το Σάββατο 30

Ιανουαρίου  2021  έως  Δευτέρα   8  Φεβρουαρίου  2021,  και  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5-2-2021 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 454/5-2-2021) για το διάστημα

από  το  Σάββατο  6  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6.00  έως  Δευτέρα  15

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00» .

Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.  9147/10-2-2021 Κ.Υ.Α.  «έκτακτα

μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω
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διασποράς του   κορωνοϊού   COVID –  19 στο σύνολο της  Επικράτειας  για

το διάστημα  από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και

τη  Δευτέρα  1  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00»   ΦΕΚ  Β΄,  534/10-2-2021)

λήφθηκαν, τα κάτωθι μέτρα:

Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ. 4 της  Κ.Υ.Α. αυτής,  όσον

αφορά εν γένει  τα Δικαστήρια της χώρας,  μεταξύ των άλλων,  ορίσθηκε

«1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού  COVID –

19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο

δραστηριότητας  και  επίπεδο  επιδημιολογικής  επιβάρυνσης  (επιτήρησης,

αυξημένου  κινδύνου,  πολύ  αυξημένου  κινδύνου  και  μητροπολιτικών

περιοχών),  σύμφωνα με την παράγραφο 1Β. 1Α.α)....  β)Στο επίπεδο πολύ

αυξημένου  κινδύνου  εντάσσονται:  βα)....  ββ)ο  Δήμος  Πατρέων....  1Β.Τα

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας

και  επίπεδο  επιδημιολογικής  επιβάρυνσης  διαμορφώνονται  ως  εξής:

Α/Α1... 2.... 3... 4. Σε όλα τα δικαστήρια (που βρίσκονται σε περιοχές πολύ

αυξημένου  κινδύνου),  στις  εισαγγελίες  και  στα  στρατιωτικά  δικαστήρια

ισχύουν  τα  κάτωθι:  Μέχρι  δέκα  πέντε  (15)  άτομα  στην  αίθουσα.  Κατ΄

εξαίρεση  ....  Τήρηση  απόστασης  ενάμισυ  (1,5)  μέτρου.  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». 

Ειδικά,  όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,   που βρίσκονται

σε  περιοχές  επιπέδου  πολύ  αυξημένου  κινδύνου,  με  την  περίπτ.  4

υποπερίπτ.  2α  και  3  της  παραγράφου  1   του  ιδίου  ως  ανωτέρω άρθρου,
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θεσπίσθηκε:  «1.α)Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)Οι  εργασίες  των

δικαστικών  σχηματισμών  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  και  των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας,  αβ)οι νόμιμες και δικαστικές

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών

ενώπιον  των  υπηρεσιών  τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των

συναφών  αξιώσεων  και  αγ)οι,  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις,  διαδικασίες

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.  Αναφορικά με το

Συμβούλιο  της  Επικρατείας  κατ΄  εξαίρεση  της  υποπερίπτ.  αα):  βα)...

βστ)....  3.  Αναφορικά με  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,  κ ατ΄  εξαίρεση

της  υποπερίπτ.  αα)  της  παραγρ.  2α:  α) Εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης

προσωρινής  διαταγής .  β) Εκδικάζονται  οι  αιτήσεις  παροχής

προσωρινής  δικαστικής  προστασίας.  γ) Υποβάλλονται  και εκδικάζονται

αντιρρήσεις κατά  της  απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και  αιτήσεις

ανάκλησης κατά  των  δικαστικών  αποφάσεων  που  εκδίδονται  επί  των

αντιρρήσεων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  76  παρ.  3-6  του  ν.

3386/2005 (Α΄212).  δ) Υποβάλλονται  και εκδικάζονται  ένδικα βοηθήματα ,

σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  πράξης

νομοθετικού περιεχομένου (Α΄42),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.

4682/2020  (Α΄76).  ε) Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη

χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες

διασκέψεις  με  φυσική  παρουσία.  στ)  Δημοσιεύονται  αποφάσεις.  4.  α)....

δ)....Σε  όλο  το  προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, ....., στη Γενική Επιτροπεία της

Επικρατείας  των  Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων  εφαρμόζονται  κατ΄

αναλογία  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  5  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού  Περιεχομένου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του

ν.4682/2020  3....».  Τέλος  κατά  το  άρθρο  14  της  ίδιας  ως  ανωτέρω

Κ.Υ.Α. :  «1.Η  παρούσα  ισχύει  από  την  Πέμπτη  11  Φεβρουαρίου  2021
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και  ώρα  6.00  έως  και  τη  Δευτέρα  1  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6.00.  2....

3....  4.  Καταργείται  από την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  η  υπό στοιχεία

Δ1α/Γ.Π.  οικ.8378/5-2-2021  κοινή  απόφαση  ....  για  το  διάστημα  από

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 ... έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

και ώρα 6.00 (Β΄ 454).  Ειδικώς ως προς το σημείο 4 του Πίνακα της παρ.

1β του άρθρου 1,  καθώς και  της παρ.  3 του άρθρου 3,  η παρούσα τίθεται

σε  ισχύ  τη  Δευτέρα  15  Φεβρουαρίου  2021  και  μέχρι  τότε  διατηρείται  σε

ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου».

Βάσει  της  ως  άνω  νέας  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’

534/10-2-2021),  σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής,

από  το  όργανο  διοίκησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  για  το

διάστημα από 15-2-2021 έως και 1-3-2021:

          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.Για  το  διάστημα  αυτό  αναστέλλονται  προσωρινά  όλες  οι

συνεδριάσεις των Τμημάτων του Δικαστηρίου.

2.Για  το  ίδιο  διάστημα  αναστέλλονται  οι  νόμιμες  και  δικαστικές

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών

ενώπιον  των  υπηρεσιών  του,  καθώς  και  της  παραγραφής  των  συναφών

αξιώσεων.

3.Ομοίως αναστέλλονται  οι,  κατά τις  κείμενες  διατάξεις,  διαδικασίες

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

4.Κατ΄  εξαίρεση,  εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής

διαταγής,  αιτήσεις  παροχής  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας,

αντιρρήσεις  κατά απόφασης κράτησης αλλοδαπού και  αιτήσεις  ανάκλησης

κατά  εκδοθεισών  επί  των  αντιρρήσεων  δικαστικών  αποφάσεων,

υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την παρ. 5

του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α΄42) που κυρώθηκε με το

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76).
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5.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως

με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες

διασκέψεις με φυσική παρουσία. 

6.Δημοσιεύονται αποφάσεις.

7.Στο  προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  κατ΄  αναλογία  το  άρθρο  5  της  από

11-3-2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.

Πλέον  αυτών  επισημαίνεται  ότι  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το  από

7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19,

που  έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου.  Σ΄  αυτό,  πλέον των

άλλων,  προβλέπονται  (και  εξακολουθούν  να  τυγχάνουν  εφαρμογής):  

1.Επιβάλλεται  η  χρήση  μάσκας  για  όλους  τους  εισερχόμενους  στο

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα

Φεραίου  αριθ.  147  στην  Πάτρα  (δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς

παρισταμένους).  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  προς  την  προϋπόθεση

αυτή  δεν  θα  επιτρέπεται  η  είσοδος  στους  χώρους  της  Γραμματείας  των

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο

χώρο  του  καταστήματος  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  (δικαστές  και

δικαστικούς υπαλλήλους).

3.Ορίζεται  η  υποχρεωτική  χρήση  μάσκας  από  τους  δικαστές,

γραμματείς,  δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς  παρισταμένους  εντός  του

χώρου  που  συνεδριάζουν  τα  Τμήματα  του  Δικαστηρίου  (αίθουσα

Κακουργιοδικείου  –  Δικαστικό  Μέγαρο  Πατρών),  στην  αίθουσα  δε  των

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα.

4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από

ένα άτομο κάθε φορά.

5.Ορίζεται  ότι  οι  ευρισκόμενοι  εντός  των  χώρων  της  Γραμματείας
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αλλά  και  στο  ακροατήριο  του  Δικαστηρίου  θα  πρέπει  να  τηρούν  μεταξύ

τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.

6.Ορίζεται  ότι  τα  ως  άνω  μέτρα  προστασίας  θα  πρέπει  να

ενισχύονται  στο εργασιακό περιβάλλον και  με  λοιπά μέτρα υγιεινής,  όπως

η υγιεινή  των  χεριών  (τακτικό  πλύσιμο  αυτών,  ύπαρξη  απολυμαντικών  σε

όλους τους χώρους κ.λ.π.),  η  αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των

χώρων  εργασίας),  η  εν  γένει  καθαριότητα  του  περιβάλλοντος  στους

χώρους  της  Γραμματείας   (επιπλέον  απολύμανση  –  καθαρισμός  με  την

πρωτοβουλία των εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.).

Συνιστάται  στους  δικηγόρους  και  τους  διαδίκους,  για  όσο  διάστημα

διαρκεί  η  αναστολή των εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου,  εάν

το  θέμα  που  τους  ενδιαφέρει  μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  σε  μεταγενέστερο

χρόνο,  να  μην  προσέρχονται  στη  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου,  αλλά  να

επικοινωνούν  τηλεφωνικά.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  κατάθεση  των  ενδίκων

βοηθημάτων  και  μέσων  δύναται  να  γίνει  και  ηλεκτρονικά,  για  κάθε  δε

εκκρεμή  υπόθεση  υπάρχει  αριθμός  ηλεκτρονικής  παρακολούθησης,  ο

οποίος επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της

υπόθεσής του.

Στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υπάρχει  κατάλογος  με  τα

τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefetdikefet            ee            iopatiopat            @adjustice.gr@adjustice.gr    

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr


8

Τέλος  γνωστοποιείται  ότι  κατά  το  ως άνω διάστημα  της  αναστολήςΤέλος  γνωστοποιείται  ότι  κατά  το  ως άνω διάστημα  της  αναστολής

των  εργασιών  του  Δικαστηρίου  (15-2-2021  έως  1-3-2021)  έχουντων  εργασιών  του  Δικαστηρίου  (15-2-2021  έως  1-3-2021)  έχουν

προσδιορισθεί  δικάσιμοι των Β΄ και Γ΄ Τμημάτων του Δικαστηρίου για τηνπροσδιορισθεί  δικάσιμοι των Β΄ και Γ΄ Τμημάτων του Δικαστηρίου για την

19-2-2021,  οι  οποίες   σύμφωνα  με  την  Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-2-202119-2-2021,  οι  οποίες   σύμφωνα  με  την  Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-2-2021

Κ.Υ.Α.  θα  ματαιωθούν,  η  συζήτηση  δε  των  υποθέσεων  αυτών  θαΚ.Υ.Α.  θα  ματαιωθούν,  η  συζήτηση  δε  των  υποθέσεων  αυτών  θα

επαναπροσδιορισθεί  χωρίς  νέα  κλήτευση  των  διαδίκων  εφόσον  αυτοίεπαναπροσδιορισθεί  χωρίς  νέα  κλήτευση  των  διαδίκων  εφόσον  αυτοί

είχαν κλητευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 128 παρ. 5είχαν κλητευθεί νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 128 παρ. 5

του  Κ.Δ.Δ.,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  361  παρ.  4  τουτου  Κ.Δ.Δ.,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το  άρθρο  361  παρ.  4  του

ν.4700/2020  (ΦΕΚ  Α΄    127/29-6-2020).  Οι  διάδικοι  θα  ενημερωθούν  μεν.4700/2020  (ΦΕΚ  Α΄    127/29-6-2020).  Οι  διάδικοι  θα  ενημερωθούν  με

την  ανάρτηση  των  πινακίων  των  πιο  πάνω  Τμημάτων  και  την  εμφάνισητην  ανάρτηση  των  πινακίων  των  πιο  πάνω  Τμημάτων  και  την  εμφάνιση

των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου.των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου.

Η  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θαΗ  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.

Ακριβές αντίγραφο

Πάτρα 15/2/2021

Η Προϊστ. Δ/νσης Γραμματείας

Ερικέττη Μενζιλτζόγλου                                                            
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 9/2/2021

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ518

  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών,  παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,

λήφθηκαν  αρχικά,  για  το  διάστημα  από  11-4-2020  έως  27-4-2020,  με  το

άρθρο  δεύτερο  παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-

2020 κοινής απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε

αυτών ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ  1588,  Β΄),  παρατάθηκε  για  το  διάστημα  από  28-4-2020  έως  5-5-

2020,  καθώς  και  στη  συνέχεια  για  το  διάστημα  από  6-5-2020  έως  και  τις

15-5-2020.
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Μετά  από  αυτά,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020  Κ.Υ.Α.

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο

περαιτέρω  διασποράς  του   κορωνοϊού   COVID  –  19  στο  σύνολο  της

Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  τη

Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»  (ΦΕΚ  4899,  Β΄/6-11-2020),  λήφθηκαν

διάφορα  έκτακτα  μέτρα  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  για  το  εν

λόγω  διάστημα,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.76629/27-11-2020  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από

30-11-2020  έως  και  7-12-2020,  με  την  με  αριθ.  1Δα/Γ.Π.  οικ.78363/5-12-

2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως

14-12-2020,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ

Β΄  5486/12-12-2020)  για  το  διάστημα  από  13-12-2020  έως  7-1-2021,  με

την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για  το

διάστημα  από  3-1-2021  έως  11-1-2021,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.

οικ.1293/8-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα

11 Ιανουαρίου  2021 έως τη  Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021,  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/16-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚΒ΄  89/16-1-2021),  για  το

διάστημα  από  Δευτέρα  18  Ιανουαρίου  2021   έως  και  τη  Δευτέρα  25

Ιανουαρίου 2021, με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ

Β΄  186/23-1-2021),  για  το  διάστημα  από  τη  Δευτέρα  25  Ιανουαρίου  2021

έως  Δευτέρα   1  Φεβρουαρίου  2021  και  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ  Β΄  341/29-1-2021),  για  το

διάστημα  από  το  Σάββατο  30  Ιανουαρίου  2021  έως  Δευτέρα   8

Φεβρουαρίου 2021 . 

Ήδη  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5-2-2021  Κ.Υ.Α.  «έκτακτα

μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω

διασποράς του   κορωνοϊού   COVID –  19 στο σύνολο της  Επικράτειας  για

το  διάστημα  από  το  Σάββατο  6  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6.00  έως
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Δευτέρα   15  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6.00»   λήφθηκαν,  τα  κάτωθι

μέτρα:

Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ. 4 της  Κ.Υ.Α. αυτής,  όσον

αφορά εν γένει  τα Δικαστήρια της χώρας,  μεταξύ των άλλων,  ορίσθηκε

«1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού  COVID –

19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο

δραστηριότητας  και  επίπεδο  επιδημιολογικής  επιβάρυνσης  (επιτήρησης,

αυξημένου  κινδύνου,  πολύ  αυξημένου  κινδύνου  και  μητροπολιτικών

περιοχών),  σύμφωνα με την παράγραφο 1Β. 1Α.α)....  β)Στο επίπεδο πολύ

αυξημένου  κινδύνου  εντάσσονται:  βα)ο  Δήμος  Πατρέων....  1Β.Τα  έκτακτα

μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  ανά  πεδίο  δραστηριότητας  και

επίπεδο  επιδημιολογικής  επιβάρυνσης  διαμορφώνονται  ως  εξής:  ΑΑ1...

2....  3...  4.  Σε  όλα  τα  δικαστήρια  (που  βρίσκονται  σε  περιοχές  πολύ

αυξημένου  κινδύνου),  στις  εισαγγελίες  και  στα  στρατιωτικά  δικαστήρια

ισχύουν  τα  κάτωθι:  Μέχρι  δέκα  πέντε  (15)  άτομα  στην  αίθουσα.  Κατ΄

εξαίρεση  ....  Τήρηση  απόστασης  ενάμισυ  (1,5)  μέτρου.  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». 

Ειδικά,  όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,   που βρίσκονται

σε  περιοχές  επιπέδου  πολύ  αυξημένου  κινδύνου,  με  την  περίπτ.  4

υποπερίπτ.  1α  και  3  της  παραγράφου  1   του  ιδίου  ως  ανωτέρω άρθρου,

θεσπίσθηκε:  «1.α)Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)Οι  εργασίες  των

δικαστικών  σχηματισμών  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων  της
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χώρας,  αβ)οι  νόμιμες  και  δικαστικές  προθεσμίες  για  τη  διενέργεια

διαδικαστικών  πράξεων  και  άλλων  ενεργειών  ενώπιον  των  υπηρεσιών

τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των  συναφών  αξιώσεων  και

αγ)οι,  κατά τις  κείμενες διατάξεις,  διαδικασίες  αναγκαστικής εκτέλεσης και

διενέργειας  πλειστηριασμών.  Κατ΄  εξαίρεση  της  υποπερίπτ.  αα)  της

παραγρ. 1α: α) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής . β)

Εκδικάζονται  οι  αιτήσεις  παροχής  προσωρινής  δικαστικής

προστασίας. γ) Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  αντιρρήσεις κατά  της

απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και  αιτήσεις  ανάκλησης  κατά  των

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί  των αντιρρήσεων, σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου  76  παρ.  3-6  του  ν.  3386/2005  (Α΄212).  δ)

Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  ένδικα βοηθήματα ,  σύμφωνα με την  παρ.

5  του  άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  πράξης  νομοθετικού

περιεχομένου  (Α΄42),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4682/2020

(Α΄76).  ε) Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση

υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  διασκέψεις  με

φυσική  παρουσία.  στ)  Δημοσιεύονται  αποφάσεις.  2.  α)....  δ)....Σε  όλο  το

προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα τακτικά

διοικητικά  δικαστήρια,  στα  πολιτικά  και  τα  ποινικά  δικαστήρια

εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11-3-2020

πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του

ν.4682/2020  3....». Τέλος  κατά  το  άρθρο  14  της  ίδιας  ως  ανωτέρω

Κ.Υ.Α. : «1.Η παρούσα ισχύει από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021  και

ώρα 6.00 έως και  τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και  ώρα 6.00.  2....  3....

4.  Καταργείται  από  την  έναρξη  ισχύος  της  παρούσας  η  υπό  στοιχεία

Δ1α/Γ.Π. οικ.6877/29-1-2021 κοινή απόφαση για το διάστημα από Σάββατο

30 Ιανουαρίου 2021 ... έως και τη Δευτερα 8 Φεβρουαρίου 2021....».

Βάσει  της  ως  άνω  νέας  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’
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454/5-2-2021),  σε εκτέλεση του  άρθρου 1  παραγρ.  1  περίπτ.  4  αυτής,

από  το  όργανο  διοίκησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  για  το

διάστημα από 6-2-2021 έως και 15-2-2021:

          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.Για  το  διάστημα  αυτό  αναστέλλονται  προσωρινά  όλες  οι

συνεδριάσεις των Τμημάτων του Δικαστηρίου.

2.Για  το  ίδιο  διάστημα  αναστέλλονται  οι  νόμιμες  και  δικαστικές

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών

ενώπιον  των  υπηρεσιών  του,  καθώς  και  της  παραγραφής  των  συναφών

αξιώσεων.

3.Ομοίως αναστέλλονται  οι,  κατά τις  κείμενες  διατάξεις,  διαδικασίες

αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

4.Κατ΄  εξαίρεση,  εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής

διαταγής,  αιτήσεις  παροχής  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας,

αντιρρήσεις  κατά απόφασης κράτησης αλλοδαπού και  αιτήσεις  ανάκλησης

κατά  εκδοθεισών  επί  των  αντιρρήσεων  δικαστικών  αποφάσεων,

υποβάλλονται και εκδικάζονται ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με την παρ. 5

του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α΄42) που κυρώθηκε με το

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76).

5.Για το εν λόγω διάστημα διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως

με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες

διασκέψεις με φυσική παρουσία. 

6.Δημοσιεύονται αποφάσεις.

7.Στο  προσωπικό  που  απασχολείται  με  οποιαδήποτε  σχέση

εργασίας  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  κατ΄  αναλογία  το  άρθρο  5  της  από

11-3-2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020.

Πλέον  αυτών  επισημαίνεται  ότι  στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το  από

7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης», για την προστασία από τον ιό   COVID – 19,
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που έχει  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου.  Σ΄  αυτό,  πλέον των

άλλων,  προβλέπονται  (και  εξακολουθούν  να  τυγχάνουν  εφαρμογής):  

1.Επιβάλλεται  η  χρήση  μάσκας  για  όλους  τους  εισερχόμενους  στο

κατάστημα της Γραμματείας του Δικαστηρίου που βρίσκεται στην οδό Ρήγα

Φεραίου  αριθ.  147  στην  Πάτρα  (δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς

παρισταμένους).  Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  προς  την  προϋπόθεση

αυτή  δεν  θα  επιτρέπεται  η  είσοδος  στους  χώρους  της  Γραμματείας  των

προσώπων που δεν κάνουν χρήση μη ιατρικής μάσκας. 

2.Επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όσους εργάζονται στο

χώρο  του  καταστήματος  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  (δικαστές  και

δικαστικούς υπαλλήλους).

3.Ορίζεται  η  υποχρεωτική  χρήση  μάσκας  από  τους  δικαστές,

γραμματείς,  δικηγόρους,  διαδίκους  και  λοιπούς  παρισταμένους  εντός  του

χώρου  που  συνεδριάζουν  τα  Τμήματα  του  Δικαστηρίου  (αίθουσα

Κακουργιοδικείου  –  Δικαστικό  Μέγαρο  Πατρών),  στην  αίθουσα  δε  των

συνεδριάσεων θα εισέρχονται το ανώτερο τριάντα άτομα.

4.Καθορίζεται η χρήση του ασανσέρ της Γραμματείας να γίνεται από

ένα άτομο κάθε φορά.

5.Ορίζεται  ότι  οι  ευρισκόμενοι  εντός  των  χώρων  της  Γραμματείας

αλλά  και  στο  ακροατήριο  του  Δικαστηρίου  θα  πρέπει  να  τηρούν  μεταξύ

τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων.

6.Ορίζεται  ότι  τα  ως  άνω  μέτρα  προστασίας  θα  πρέπει  να

ενισχύονται  στο εργασιακό περιβάλλον και  με  λοιπά μέτρα υγιεινής,  όπως

η υγιεινή  των  χεριών  (τακτικό  πλύσιμο  αυτών,  ύπαρξη  απολυμαντικών  σε

όλους τους χώρους κ.λ.π.),  η  αναπνευστική υγιεινή (συχνός αερισμός των

χώρων  εργασίας),  η  εν  γένει  καθαριότητα  του  περιβάλλοντος  στους

χώρους  της  Γραμματείας   (επιπλέον  απολύμανση  –  καθαρισμός  με  την

πρωτοβουλία των εργαζομένων  στο χώρο εκάστου κ.λ.π.).
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Συνιστάται  στους  δικηγόρους  και  τους  διαδίκους,  για  όσο  διάστημα

διαρκεί  η  αναστολή των εργασιών των σχηματισμών του Δικαστηρίου,  εάν

το  θέμα  που  τους  ενδιαφέρει  μπορεί  να  αντιμετωπισθεί  σε  μεταγενέστερο

χρόνο,  να  μην  προσέρχονται  στη  Γραμματεία  του  Δικαστηρίου,  αλλά  να

επικοινωνούν  τηλεφωνικά.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  κατάθεση  των  ενδίκων

βοηθημάτων  και  μέσων  δύναται  να  γίνει  και  ηλεκτρονικά,  για  κάθε  δε

εκκρεμή  υπόθεση  υπάρχει  αριθμός  ηλεκτρονικής  παρακολούθησης,  ο

οποίος επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να πληροφορηθεί για την πορεία της

υπόθεσής του.

Στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υπάρχει  κατάλογος  με  τα

τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefetdikefet            ee            iopatiopat            @adjustice.gr@adjustice.gr    

Τέλος  γνωστοποιείται  ότι  κατά  το  ως άνω διάστημα  της  αναστολήςΤέλος  γνωστοποιείται  ότι  κατά  το  ως άνω διάστημα  της  αναστολής

των  εργασιών  του  Δικαστηρίου  (6-2-2021  έως  15-2-2021)  είχετων  εργασιών  του  Δικαστηρίου  (6-2-2021  έως  15-2-2021)  είχε

προσδιορισθεί  δικάσιμος  του Α΄  Τμήματος  του Δικαστηρίου  για  την 12-2-προσδιορισθεί  δικάσιμος  του Α΄  Τμήματος  του Δικαστηρίου  για  την 12-2-

2021,  η  οποία  σύμφωνα  με  την  Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5-2-2021  Κ.Υ.Α.  θα2021,  η  οποία  σύμφωνα  με  την  Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5-2-2021  Κ.Υ.Α.  θα

ματαιωθεί,  η  συζήτηση δε των υποθέσεων αυτής θα επαναπροσδιορισθείματαιωθεί,  η  συζήτηση δε των υποθέσεων αυτής θα επαναπροσδιορισθεί

χωρίς  νέα  κλήτευση  των  διαδίκων  εφόσον  αυτοί  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα,χωρίς  νέα  κλήτευση  των  διαδίκων  εφόσον  αυτοί  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα,

σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Δ.Δ.,  όπως αυτήσύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Δ.Δ.,  όπως αυτή

προστέθηκε με το άρθρο 361 παρ. 4 του ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄   127/29-6-προστέθηκε με το άρθρο 361 παρ. 4 του ν.4700/2020 (ΦΕΚ Α΄   127/29-6-

2020).  Οι  διάδικοι  θα  ενημερωθούν  με  την  ανάρτηση  των  πινακίων  του2020).  Οι  διάδικοι  θα  ενημερωθούν  με  την  ανάρτηση  των  πινακίων  του

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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πιο  πάνω  Τμήματος  και  την  εμφάνιση  των  εκθεμάτων  στην  ηλεκτρονικήπιο  πάνω  Τμήματος  και  την  εμφάνιση  των  εκθεμάτων  στην  ηλεκτρονική

σελίδα του Δικαστηρίου.σελίδα του Δικαστηρίου.

Η  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θαΗ  παρούσα  θα  τοιχοκολληθεί  στην  είσοδο  του  Δικαστηρίου  και  θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 1/2/2021

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ398

  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών,  παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,

λήφθηκαν  αρχικά,  για  το  διάστημα  από  11-4-2020  έως  27-4-2020,  με  το

άρθρο  δεύτερο  παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-

2020 κοινής απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε

αυτών ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ  1588,  Β΄),  παρατάθηκε  για  το  διάστημα  από  28-4-2020  έως  5-5-

2020,  καθώς  και  στη  συνέχεια  για  το  διάστημα  από  6-5-2020  έως  και  τις

15-5-2020.
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Μετά  από  αυτά,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020  Κ.Υ.Α.

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο

περαιτέρω  διασποράς  του   κορωνοϊού   COVID  –  19  στο  σύνολο  της

Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  τη

Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»  (ΦΕΚ  4899,  Β΄/6-11-2020),  λήφθηκαν

διάφορα  έκτακτα  μέτρα  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  για  το  εν

λόγω  διάστημα,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.76629/27-11-2020  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από

30-11-2020  έως  και  7-12-2020,  με  την  με  αριθ.  1Δα/Γ.Π.  οικ.78363/5-12-

2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως

14-12-2020,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ

Β΄  5486/12-12-2020)  για  το  διάστημα  από  13-12-2020  έως  7-1-2021,  με

την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για  το

διάστημα  από  3-1-2021  έως  11-1-2021,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.

οικ.1293/8-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα

11 Ιανουαρίου  2021 έως τη  Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021,  με  την  με  αριθ.

Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/16-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚΒ΄  89/16-1-2021),  για  το

διάστημα  από  Δευτέρα  18  Ιανουαρίου  2021   έως  και  τη  Δευτέρα  25

Ιανουαρίου  2021  και  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄  186/23-1-2021),  για  το  διάστημα  από τη  Δευτέρα  25  Ιανουαρίου

2021 έως Δευτέρα  1 Φεβρουαρίου 2021. 

Ήδη  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021  Κ.Υ.Α.  «έκτακτα

μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω

διασποράς του   κορωνοϊού   COVID –  19 στο σύνολο της  Επικράτειας  για

το  διάστημα  από  το  Σάββατο  30  Ιανουαρίου   2021  και  ώρα  6.00  έως

Δευτέρα   8  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6.00»  (ΦΕΚ  Β΄  341/29-1-2021),

λήφθηκαν, όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια, τα ίδια  όπως και με την

αμέσως  παραπάνω  Κ.Υ.Α.  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας,  όσον
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αφορά το διάστημα από 30 Ιανουαρίου 2021 έως 8 Φεβρουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα:

Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ. 4 της  Κ.Υ.Α. αυτής,  όσον

αφορά εν γένει  τα Δικαστήρια της χώρας,  μεταξύ των άλλων,  ορίσθηκε

«1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού  COVID –

19  θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο

δραστηριότητας:  και  επίπεδο  επιδημιολογικής  επιβάρυνσης  (επιτήρησης

και  αυξημένου  κινδύνου),  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1β   1Α.  Στο

επίπεδο  αυξημένου  κινδύνου  εντάσσονται:  α)....  δ)ο  Δήμος  Πατρέων....

1Β.Τα  έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  ανά  πεδίο

δραστηριότητας  και  επίπεδο  επιδημιολογικής  επιβάρυνσης

διαμορφώνονται  ως  εξής:  ΑΑ1...  2....  3...  4.  Σε  όλα  τα  δικαστήρια....

ισχύουν τα κάτωθι:...., εισαγγελίες ....  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». 

Ειδικά,  όσον  αφορά τα  Διοικητικά  Δικαστήρια,  με  την  περίπτ.  4

υποπερίπτ.  1α  και  3  της  παραγράφου  1   του  ιδίου  ως  ανωτέρω άρθρου,

θεσπίσθηκε:  «1.α)Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)Οι  εργασίες  των

δικαστικών  σχηματισμών  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων  της

χώρας,  αβ)οι  νόμιμες  και  δικαστικές  προθεσμίες  για  τη  διενέργεια

διαδικαστικών  πράξεων  και  άλλων  ενεργειών  ενώπιον  των  υπηρεσιών

τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των  συναφών  αξιώσεων  και

αγ)οι,  κατά τις  κείμενες διατάξεις,  διαδικασίες  αναγκαστικής εκτέλεσης και



4

διενέργειας  πλειστηριασμών.  Κατ΄  εξαίρεση  της  υποπερίπτ.  αα)  της

παραγρ.  1α:  α)Για  τις  ακυρωτικές  διαφορές:  εκδικάζονται  οι  ώριμες

προς  συζήτηση  υποθέσεις,  κατά  την  παρ.  4  του  άρθρου  22  του  Π.Δ/τος

18/1989 (Α΄ 8)  για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους

κοινή  ή  ξεχωριστή  δήλωση  περί  παράστασης  χωρίς  εμφάνιση  στο

ακροατήριο,  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  6  του  άρθρου  33  του

π.δ.18/1989  και  στην παρ. 2 του άρθρου  157 του ν.4764/2020 (Α΄ 256),

εφόσον  συντρέχουν  και  οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή

τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο

σε  επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,  εφόσον  έχουν  κλητευθεί  νόμιμα,  δεν

κλητεύονται  εκ  νέου.  β) Για  τις  διαφορές  ουσίας:  βα)εκδικάζονται  οι

προσφυγές  κατά  πράξεων  επιβολής  μέτρων  διασφάλισης  οφειλών  στο

Δημόσιο  του  άρθρου  46  του  ν.4174/2013  (Α΄  170)  ββ)εκδικάζονται  οι

υποθέσεις  για  τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  από  όλους  τους  διαδίκους

κοινή  ή  ξεχωριστή  δήλωση  περί  παράστασης  χωρίς  εμφάνιση  στο

ακροατήριο κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  Κώδικα

Διοικητικής  Δικονομίας  (ν.  2717/1999,  Α΄97),  και  στην  παρ.  2 του άρθρου

157 του ν.4764/2020  (Α΄  256),   εφόσον συντρέχουν και  οι  λοιπές  νόμιμες

προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή  τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται

υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε  επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,

εφόσον έχουν  κλητευθεί  νόμιμα,  δεν κλητεύονται εκ νέου.   γ) Εξετάζονται

αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής  διαταγής .  δ) Εκδικάζονται  οι  αιτήσεις

παροχής  προσωρινής  δικαστικής  προστασίας.  ε)  Υποβάλλονται  και

εκδικάζονται  αντιρρήσεις κατά  της  απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και

αιτήσεις ανάκλησης  κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί

των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν.

3386/2005  (Α΄212).  στ) Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  ένδικα

βοηθήματα ,  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  πρώτου  της  από
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25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄42), η οποία κυρώθηκε με

το  άρθρο  1  του  ν.  4682/2020  (Α΄76).  ζ) Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ

αποστάσεως  με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και

επείγουσες  διασκέψεις  με  φυσική  παρουσία.  η) Δημοσιεύονται

αποφάσεις».  Τέλος  κατά  το  άρθρο  14  της  ίδιας  ως  ανωτέρω  Κ.Υ.Α.  :

«1.Η  παρούσα  ισχύει  από  το  Σάββατο  30  Ιανουαρίου  2021   και  ώρα

6.00  έως  και  τη  Δευτέρα  8  Φεβρουαρίου  και  ώρα  6.00.  2....  3....  4.  Η

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.4992/22-1-2021 κοινή απόφαση καταργείται από

την έναρξη ισχύος της παρούσας».

Βάσει  της  ως  άνω  νέας  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’

341/29-1-2021),  σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής,

από  το  όργανο  διοίκησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  για  το

διάστημα από 30-1-2021 έως και 8-2-2021:

          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των

διαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  τηνδιαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  την

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.

2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή

ξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίςξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίς

εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989

(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμόΔιοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό

(και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  (και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  157  του157  του

ν.4764/2020  (Α΄ 256)ν.4764/2020  (Α΄ 256) , χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο., χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.

3.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  273.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  27

παρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του άρθρου  133 τουπαρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του άρθρου  133 του

ίδιου  Κώδικα,  μπορούν να  υποβάλλουν  σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  ναίδιου  Κώδικα,  μπορούν να  υποβάλλουν  σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  να

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.
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4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από

όσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονικήόσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονική

υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  157  του157  του

ν.4764/2020ν.4764/2020 , που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και

5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί  δήλωση από όλους5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί  δήλωση από όλους

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,

εφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  τωνεφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  των

αναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  τηςαναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  της

ιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματαιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματα

αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.

Πλέον  αυτών  εΠλέον  αυτών  επισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  τουπισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  του

άρθρου  άρθρου  157 του ν.4764/2020157 του ν.4764/2020 ,  που ισχύει  μέχρι 31-3-2021,  που ισχύει  μέχρι 31-3-2021  η  οποία έχει η  οποία έχει

ως  εξής:  «ως  εξής:  «1.  Για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  1η  Ιανουαρίου  2021  έως1.  Για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  1η  Ιανουαρίου  2021  έως

και  31η  Μαρτίου  2021  κατά  την  εκδίκαση των υποθέσεων:  α)  ......  β)στακαι  31η  Μαρτίου  2021  κατά  την  εκδίκαση των υποθέσεων:  α)  ......  β)στα

τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  τωντακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  των

κείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορέςκείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορές

προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, γιαπροθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για

την  προσκόμιση  την  προσκόμιση  εγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίουεγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίου

προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις  διαφορές ουσίας,προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις  διαφορές ουσίας,

για  τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το άρθρογια  τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το άρθρο

138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)

ημερών,ημερών,  από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,   από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,  για  την  προσκόμισηγια  την  προσκόμιση

εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,

γ) .......γ) .......  δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄

8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν.2717/19998),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν.2717/1999  και  231  του και  231  του

ν.4700/2020  (Α΄  127)  ν.4700/2020  (Α΄  127)  μπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως άνωμπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως άνω

χρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακήςχρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής
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Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄

68),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020  (Α΄  83).  68),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020  (Α΄  83).  Οι ωςΟι  ως

άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνσηστη  διεύθυνση

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικούηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικού

σχηματισμού,  σχηματισμού,  το αργότερο έως τις 14:00  το αργότερο έως τις 14:00  της παραμονής της δικασίμου,της παραμονής της δικασίμου,

αντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσηςαντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσης  στη  Γραμματεία   στη  Γραμματεία  καικαι

έχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήνέχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήν .  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις.  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις

περιλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  τωνπεριλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των

πληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  απόπληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  από

τη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρουτη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρου

128Α του ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης κατά128Α του ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης κατά

τον  ανωτέρω τρόπο  τον  ανωτέρω τρόπο  επέχει  θέσηεπέχει  θέση  έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη

συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί καισυζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και

θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».

Επιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  τοΕπιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το

από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –

19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην

ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωναιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωνα

επικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  τουεπικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  του

Δικαστηρίου.Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefet      ee        iopatiopat        @adjustice.gr@adjustice.gr  

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 25/1/2021

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ280

  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών,  παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,

λήφθηκαν  αρχικά,  για  το  διάστημα  από  11-4-2020  έως  27-4-2020,  με  το

άρθρο  δεύτερο  παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-

2020 κοινής απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε

αυτών ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ  1588,  Β΄),  παρατάθηκε  για  το  διάστημα  από  28-4-2020  έως  5-5-

2020,  καθώς  και  στη  συνέχεια  για  το  διάστημα  από  6-5-2020  έως  και  τις

15-5-2020.
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Μετά  από  αυτά,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020  Κ.Υ.Α.

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο

περαιτέρω  διασποράς  του   κορωνοϊού   COVID  –  19  στο  σύνολο  της

Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  τη

Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»  (ΦΕΚ  4899,  Β΄/6-11-2020),  λήφθηκαν

διάφορα  έκτακτα  μέτρα  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  για  το  εν

λόγω  διάστημα,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.76629/27-11-2020  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από

30-11-2020  έως  και  7-12-2020,  με  την  με  αριθ.  1Δα/Γ.Π.  οικ.78363/5-12-

2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως

14-12-2020,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ

Β΄  5486/12-12-2020)  για  το  διάστημα  από  13-12-2020  έως  7-1-2021,  με

την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 1/2-1-2021) για  το

διάστημα  από  3-1-2021  έως  11-1-2021,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.

οικ.1293/8-1-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/2021)  για το διάστημα από Δευτέρα

11  Ιανουαρίου  2021  έως  τη  Δευτέρα  18  Ιανουαρίου  2021  και  με  την  με

αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/16-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚΒ΄  89/16-1-2021),  για  το

διάστημα  από  Δευτέρα  18  Ιανουαρίου  2021   έως  και  τη  Δευτέρα  25

Ιανουαρίου 2021.

Ήδη  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/23-1-2021  Κ.Υ.Α.  «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  25  Ιανουαρίου  2021  έως  Δευτέρα   1

Φεβρουαρίου  2021»  (ΦΕΚ  Β΄  186/23-1-2021),  λήφθηκαν,  όσον  αφορά  τα

Διοικητικά Δικαστήρια, τα ίδια  όπως και με την αμέσως παραπάνω Κ.Υ.Α.

μέτρα προστασίας  της  δημόσιας  υγείας,  όσον  αφορά το  διάστημα  από 25

Ιανουαρίου 2021 έως 1 Φεβρουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα:
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Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ. 4 της  Κ.Υ.Α. αυτής,  όσον

αφορά εν γένει  τα Δικαστήρια της χώρας,  μεταξύ των άλλων,  ορίσθηκε

«1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού  COVID –

19   θεσπίζονται  τα  ακόλουθα μέτρα προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  ανά

πεδίο  δραστηριότητας:  1....  2....  3....  4.  Δικαστήρια,  εισαγγελίες  ....   4.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». 

Ειδικά,  όσον  αφορά τα  Διοικητικά  Δικαστήρια,  με  την  περίπτ.  4

υποπερίπτ.  2α  και  3  της  παραγράφου  1   του  ιδίου  ως  ανωτέρω άρθρου,

θεσπίσθηκε:  «2.α)Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)Οι  εργασίες  των

δικαστικών  σχηματισμών  .....  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων  της

χώρας,  αβ)οι  νόμιμες  και  δικαστικές  προθεσμίες  για  τη  διενέργεια

διαδικαστικών  πράξεων  και  άλλων  ενεργειών  ενώπιον  των  υπηρεσιών

τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των  συναφών  αξιώσεων  και

αγ)οι,  κατά τις  κείμενες διατάξεις,  διαδικασίες  αναγκαστικής εκτέλεσης και

διενέργειας πλειστηριασμών. β).... 3.Αναφορικά με τα τακτικά Διοικητικά

Δικαστήρια  κατ΄  εξαίρεση  της  περ.  αα)  της  παραγρ.  2:  α)Για  τις

ακυρωτικές διαφορές:  εκδικάζονται  οι  ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις,

κατά την παρ. 4 του άρθρου 22 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8)   για τις οποίες

έχει  υποβληθεί  από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση

περί  παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο ,  κατά τα οριζόμενα

στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ.18/1989  και στην παρ. 2 του άρθρου

157 του ν.4764/2020  (Α΄  256),   εφόσον συντρέχουν και  οι  λοιπές  νόμιμες
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προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή  τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται

υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε  επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,

εφόσον  έχουν  κλητευθεί  νόμιμα,  δεν  κλητεύονται  εκ  νέου.  β) Για  τις

διαφορές ουσίας:  βα)εκδικάζονται  οι  προσφυγές κατά πράξεων επιβολής

μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013

(Α΄ 170) ββ)εκδικάζονται  οι  υποθέσεις  για τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  από

όλους  τους  διαδίκους  κοινή  ή  ξεχωριστή  δήλωση  περί  παράστασης

χωρίς  εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  2  του

άρθρου  133  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας  (ν.  2717/1999,  Α΄97),  και

στην  παρ.  2  του  άρθρου  157  του  ν.4764/2020  (Α΄  256),   εφόσον

συντρέχουν και  οι  λοιπές νόμιμες  προϋποθέσεις  για τη συζήτησή τους.  Οι

λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε

επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,  εφόσον  έχουν   κλητευθεί  νόμιμα,  δεν

κλητεύονται  εκ  νέου.   γ) Εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής

διαταγής. δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής

προστασίας. ε)  Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  αντιρρήσεις κατά  της

απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και  αιτήσεις  ανάκλησης  κατά  των

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί  των αντιρρήσεων, σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου  76  παρ.  3-6  του  ν.  3386/2005  (Α΄212).  στ)

Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  ένδικα βοηθήματα ,  σύμφωνα με την  παρ.

5  του  άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  πράξης  νομοθετικού

περιεχομένου  (Α΄42),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4682/2020

(Α΄76).  ζ) Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση

υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  διασκέψεις  με

φυσική παρουσία. η) Δημοσιεύονται αποφάσεις». Τέλος κατά το άρθρο 14

της ίδιας ως ανωτέρω Κ.Υ.Α.  : «1.Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 25

Ιανουαρίου 2021  και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και

ώρα 6.00.  2....  3....  4.  Η υπό στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/15-1-2021 κοινή
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απόφαση καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας».

Βάσει  της  ως  άνω  νέας  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’

186/23-1-2021),  σε εκτέλεση του άρθρου 1 παραγρ. 1 περίπτ. 4 αυτής,

από  το  όργανο  διοίκησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  για  το

διάστημα από 25-1-2021 έως και 1-2-2021:

          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των

διαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  τηνδιαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  την

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.

2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή

ξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίςξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίς

εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989

(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμόΔιοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό

(και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  (και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  157  του157  του

ν.4764/2020  (Α΄ 256)ν.4764/2020  (Α΄ 256) , χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο., χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.

3.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  273.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  27

παρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του άρθρου  133 τουπαρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του άρθρου  133 του

ίδιου  Κώδικα,  μπορούν να  υποβάλλουν  σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  ναίδιου  Κώδικα,  μπορούν να  υποβάλλουν  σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  να

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.

4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από

όσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονικήόσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονική

υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  157  του157  του

ν.4764/2020ν.4764/2020 , που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και

5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί  δήλωση από όλους5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί  δήλωση από όλους

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,

εφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  τωνεφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  των

αναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  τηςαναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  της
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ιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματαιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματα

αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.

Πλέον  αυτών  εΠλέον  αυτών  επισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  τουπισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  του

άρθρου  άρθρου  157 του ν.4764/2020157 του ν.4764/2020 ,  που ισχύει  μέχρι 31-3-2021,  που ισχύει  μέχρι 31-3-2021  η  οποία έχει η  οποία έχει

ως  εξής:  «ως  εξής:  «1.  Για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  1η  Ιανουαρίου  2021  έως1.  Για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  1η  Ιανουαρίου  2021  έως

και  31η  Μαρτίου  2021  κατά  την  εκδίκαση των υποθέσεων:  α)  ......  β)στακαι  31η  Μαρτίου  2021  κατά  την  εκδίκαση των υποθέσεων:  α)  ......  β)στα

τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  τωντακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  των

κείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορέςκείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορές

προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, γιαπροθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για

την  προσκόμιση  την  προσκόμιση  εγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίουεγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίου

προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις  διαφορές ουσίας,προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις  διαφορές ουσίας,

για  τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το  για  τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το  άάρθρορθρο

138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)

ημερών,ημερών,  από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,   από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,  για  την  προσκόμισηγια  την  προσκόμιση

εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,

γ) .......γ) .......   δ) δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄

8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν.8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν. 22717/1999717/1999  και  231  του και  231  του

ν.4700/2020  (Α΄  127)  ν.4700/2020  (Α΄  127)  μπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως άνωμπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως άνω

χρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακήςχρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  ((Α΄Α΄

68),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020  (Α΄  83).  68),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1 του ν.  4683/2020  (Α΄  83).  Οι ωςΟι  ως

άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνσηστη  διεύθυνση

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικούηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικού

σχηματισμού,  σχηματισμού,  το αργότερο έως τις 14:00  το αργότερο έως τις 14:00  της παραμονής της δικασίμου,της παραμονής της δικασίμου,

αντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσηςαντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσης  στη  Γραμματεία   στη  Γραμματεία  καικαι

έχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήνέχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήν .  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις.  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις
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περιλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  τωνπεριλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των

πληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  απόπληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  από

τη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρουτη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρου

128Α του ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης κατά128Α του ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης κατά

τον  ανωτέρω τρόπο  τον  ανωτέρω τρόπο  επέχει  θέσηεπέχει  θέση  έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη

συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί καισυζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και

θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».

Επιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  τοΕπιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το

από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –

19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην

ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωναιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωνα

επικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  τουεπικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  του

Δικαστηρίου.Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefet      ee        iopatiopat        @adjustice.gr@adjustice.gr  

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.

                                                            

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 20/1/2021

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ193

  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,

λήφθηκαν  αρχικά,  για  το  διάστημα  από  11-4-2020  έως  27-4-2020,  με  το

άρθρο  δεύτερο  παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-

2020 κοινής απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄), η ισχύς δε

αυτών ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ  1588,  Β΄),  παρατάθηκε  για  το  διάστημα  από  28-4-2020  έως  5-5-

2020,  καθώς  και  στη  συνέχεια  για  το  διάστημα  από 6-5-2020  έως  και  τις

15-5-2020.
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Μετά  από  αυτά,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.7132/6-11-2020  Κ.Υ.Α.

«Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο

περαιτέρω  διασποράς  του   κορωνοϊού   COVID  –  19  στο  σύνολο  της

Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  τη

Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»  (ΦΕΚ  4899,  Β΄/6-11-2020),  λήφθηκαν

διάφορα  έκτακτα  μέτρα  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  για  το  εν

λόγω  διάστημα,  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.76629/27-11-2020  Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ Β΄ 5255/28-11-2020) ελήφθησαν έκτακτα μέτρα για το διάστημα από

30-11-2020  έως  και  7-12-2020,  με  την  με  αριθ.  1Δα/Γ.Π.  οικ.78363/5-12-

2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5350/5-12-2020) για το διάστημα από 7-12-2020 έως

14-12-2020,  με την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.80189/12-12-2020  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ

Β΄  5486/12-12-2020)  για  το  διάστημα  από  13-12-2020  έως  7-1-2021,  με

την με αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.2/22-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β΄  1/2-1-2021)  για το

διάστημα  από  3-1-2021  έως  11-1-2021  και  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.

οικ.1293/8-1-2021  Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ  Β΄  30/2021)  λήφθηκαν  παρόμοια  μέτρα

προστασίας  για  τη  δημόσια  υγεία   για  το  διάστημα  από  Δευτέρα  11

Ιανουαρίου 2021 έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.

Ήδη  με  την  με  αριθ.  Δ1α/Γ.Π.  οικ.3060/16-1-2021  Κ.Υ.Α.  «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 18 Ιανουαρίου 2021 και  ώρα 6.00 έως και τη

Δευτέρα  25  Ιανουαρίου  2021  και  ώρα  6.00»  (ΦΕΚ  Β΄  89/16-1-2021),

ελήφθησαν διάφορα έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  περιπτ. 4 της  Κ.Υ.Α. αυτής,  όσον

αφορά εν γένει  τα Δικαστήρια της χώρας,  μεταξύ των άλλων,  ορίσθηκε

«1. Προς το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού  COVID –

19  θεσπίζονται  τα  ακόλουθα μέτρα προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  ανά

πεδίο  δραστηριότητας  1....  2....  3....  4.  Δικαστήρια,  εισαγγελίες  ....   4.Με
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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». 

Ειδικά,  όσον  αφορά τα  Διοικητικά  Δικαστήρια,  με  την  περίπτ.  4

υποπερίπτ.  2α  της  παραγράφου  1   του  ιδίου  ως  ανωτέρω  άρθρου,

θεσπίσθηκε:  «2.α)Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)Οι  εργασίες  των

δικαστικών  σχηματισμών  .....  των  τακτικών  διοικητικών  δικαστηρίων  της

χώρας,  αβ)οι  νόμιμες  και  δικαστικές  προθεσμίες  για  τη  διενέργεια

διαδικαστικών  πράξεων  και  άλλων  ενεργειών  ενώπιον  των  υπηρεσιών

τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των  συναφών  αξιώσεων  και

αγ)οι,  κατά τις  κείμενες διατάξεις,  διαδικασίες  αναγκαστικής  εκτέλεσης και

διενέργειας πλειστηριασμών. β).... 3.Αναφορικά με τα τακτικά Διοικητικά

Δικαστήρια  κατ΄  εξαίρεση  της  περ.  αα)  της  παραγρ.  2:  α)Για  τις

ακυρωτικές διαφορές:  εκδικάζονται οι  ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις,

κατά την παρ. 4 του άρθρου 22 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α΄ 8)   για τις οποίες

έχει υποβληθεί  από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση

περί  παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο ,  κατά τα οριζόμενα

στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ.18/1989  και στην παρ. 2 του άρθρου

157 του  ν.4764/2020 (Α΄  256),   εφόσον συντρέχουν και  οι  λοιπές  νόμιμες

προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή  τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται

υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε  επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,

εφόσον  έχουν  κλητευθεί  νόμιμα,  δεν  κλητεύονται  εκ  νέου.  β) Για  τις

διαφορές ουσίας:  βα)εκδικάζονται  οι  προσφυγές  κατά πράξεων επιβολής

μέτρων διασφάλισης οφειλών στο Δημόσιο του άρθρου 46 του ν.4174/2013
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(Α΄ 170) ββ)εκδικάζονται οι  υποθέσεις  για τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  από

όλους  τους  διαδίκους  κοινή  ή  ξεχωριστή  δήλωση  περί  παράστασης

χωρίς  εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  2  του

άρθρου  133  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας  (ν.  2717/1999,  Α΄97),  και

στην  παρ.  2  του  άρθρου  157  του  ν.4764/2020  (Α΄  256),   εφόσον

συντρέχουν και  οι  λοιπές νόμιμες  προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή τους.  Οι

λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε

επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,  εφόσον  έχουν   κλητευθεί  νόμιμα,  δεν

κλητεύονται  εκ  νέου.   γ) Εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής

διαταγής. δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής

προστασίας.  ε)  Υποβάλλονται  και εκδικάζονται  αντιρρήσεις κατά  της

απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και  αιτήσεις  ανάκλησης  κατά  των

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται  επί  των αντιρρήσεων, σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου  76  παρ.  3-6  του  ν.  3386/2005  (Α΄212).  στ)

Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  ένδικα βοηθήματα ,  σύμφωνα με  την παρ.

5  του  άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  πράξης  νομοθετικού

περιεχομένου  (Α΄42),  η  οποία κυρώθηκε  με  το  άρθρο 1  του  ν.  4682/2020

(Α΄76).  ζ) Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση

υπηρεσιακών  τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  διασκέψεις  με

φυσική παρουσία. η) Δημοσιεύονται αποφάσεις». Τέλος κατά το άρθρο 14

της ίδιας ως ανωτέρω Κ.Υ.Α.  : «1.Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 18

Ιανουαρίου 2021  και  ώρα 6.00 έως και  τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου και

ώρα  6.00.  2....  3....  4.  Η  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.  οικ.1293/8-1-2021  κοινή

απόφαση καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας».

Βάσει  της  ως  άνω  νέας  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’

89/16-1-2021),  σε εκτέλεση  του  άρθρου  1  παραγρ.  1  περίπτ.  4  αυτής,

από  το  όργανο  διοίκησης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  για  το

διάστημα από 18-1-2021 έως και 25-1-2021:
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          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των

διαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  τηνδιαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  την

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.

2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή

ξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίςξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίς

εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989

(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμόΔιοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό

(και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  (και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  157  του157  του

ν.4764/2020  (Α΄ 256)ν.4764/2020  (Α΄ 256) , χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο., χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.

3.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  273.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  27

παρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του  άρθρου 133  τουπαρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του  άρθρου 133  του

ίδιου  Κώδικα,  μπορούν  να  υποβάλλουν σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  ναίδιου  Κώδικα,  μπορούν  να  υποβάλλουν σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  να

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.

4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από

όσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονικήόσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονική

υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  υπογραφή.  Σχετικής  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  157  του157  του

ν.4764/2020ν.4764/2020 , που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και

5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει  κατατεθεί  δήλωση από όλους5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει  κατατεθεί  δήλωση από όλους

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,

εφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  τωνεφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα..  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  των

αναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  τηςαναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  της

ιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματαιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματα

αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.

Πλέον  αυτών  εΠλέον  αυτών  επισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  τουπισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  του

άρθρου  άρθρου  157 του ν.4764/2020157 του ν.4764/2020 , που ισχύει  μέχρι 31-3-2021, που ισχύει  μέχρι 31-3-2021  η οποία έχει η οποία έχει
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ως εξής:  «ως  εξής:  «1.  Για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  1η  Ιανουαρίου  2021  έως1.  Για  το  χρονικό  διάστημα  από  την  1η  Ιανουαρίου  2021  έως

και  31η  Μαρτίου  2021  κατά  την  εκδίκαση των  υποθέσεων:  α)  ......  β)στακαι  31η  Μαρτίου  2021  κατά  την  εκδίκαση των  υποθέσεων:  α)  ......  β)στα

τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  τωντακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά  παρέκκλιση  των

κείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορέςκείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές  διαφορές

προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, γιαπροθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για

την  προσκόμιση  την  προσκόμιση  εγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίουεγγράφων  νομιμοποίησης,  την  υποβολή  γραμματίου

προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις διαφορές ουσίας,προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,  ββ) στις διαφορές ουσίας,

για τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το  για τις  οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος  ισχύει  το  άάρθρορθρο

138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)138  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)

ημερών,ημερών,  από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,   από  την  ημερομηνία  της  συζήτησης,  για  την  προσκόμισηγια  την  προσκόμιση

εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την  υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης,

γ) .......γ) .......   δ) δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄

8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν.8),  της  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  ν. 22717/1999717/1999  και  231  του και  231  του

ν.4700/2020  (Α΄  127)  ν.4700/2020  (Α΄  127)  μπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως  άνωμπορούν  να  συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως  άνω

χρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακήςχρονικό  διάστημα,  και  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  ((Α΄Α΄

68),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4683/2020 (Α΄  83).  68),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4683/2020 (Α΄  83).  Οι ωςΟι  ως

άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  άνω  υπεύθυνες  δηλώσεις  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνσηστη  διεύθυνση

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικούηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  αρμόδιου  δικαστικού

σχηματισμού,  σχηματισμού,  το αργότερο έως τις 14:00  το αργότερο έως τις 14:00  της παραμονής της δικασίμου,της παραμονής της δικασίμου,

αντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσηςαντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσης  στη  Γραμματεία   στη  Γραμματεία  καικαι

έχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήνέχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήν .  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις.  Στις  εν  λόγω  δηλώσεις

περιλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  τωνπεριλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  των

πληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  απόπληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται  από

τη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρουτη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του  άρθρου

128Α του  ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης  κατά128Α του  ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η αποστολή  της  έκθεσης  κατά
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τον  ανωτέρω τρόπο  τον  ανωτέρω τρόπο  επέχει  θέσηεπέχει  θέση  έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη έγκαιρης  γνωστοποίησης.  Πριν  από τη

συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί καισυζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και

θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».

Επιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  τοΕπιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το

από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –

19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην

ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωναιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωνα

επικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  τουεπικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  του

Δικαστηρίου.Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762

e-mail Δικαστηρίου: e-mail Δικαστηρίου: dikefet      ee        iopatiopat        @adjustice.gr@adjustice.gr  

Σημειώνεται  ότι  στο  διάστημα  στο  οποίο  αναφέρεται  η  παρούσαΣημειώνεται  ότι  στο  διάστημα  στο  οποίο  αναφέρεται  η  παρούσα

ανακοίνωση  (18-1-2021/25-1-2021)  έχουν  προσδιορισθεί  δικάσιμοι  καιανακοίνωση  (18-1-2021/25-1-2021)  έχουν  προσδιορισθεί  δικάσιμοι  και

των  τριών  Τμημάτων  του  Δικαστηρίου  και  συγκεκριμένα  και  τα  τρίατων  τριών  Τμημάτων  του  Δικαστηρίου  και  συγκεκριμένα  και  τα  τρία

τμήματα  συνεδριάζουν  στις  22-1-2021  και  ώρες  10.00  το  τρίτο,  11.30  τοτμήματα  συνεδριάζουν  στις  22-1-2021  και  ώρες  10.00  το  τρίτο,  11.30  το

δεύτερο και 13.00 το πρώτο.δεύτερο και 13.00 το πρώτο.

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.

                                                            

mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
mailto:dikefeteiopat@adjustice.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ                                   Πάτρα 10-11-2020

        ΠΑΤΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ: ΓΠ3899

  

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως  είναι  γνωστό,  με  το  άρθρο  11  της  από  11-3-2020  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55,Α),  που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76,  Α΄),  παρασχέθηκε  η  δυνατότητα  όπως  με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Υγείας,  Δικαιοσύνης  και  Εθνικής  Άμυνας

επιβληθεί,  μεταξύ  άλλων,  το  μέτρο  της  προσωρινής  αναστολής  της

λειτουργίας  των  Δικαστηρίων  για  την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας

έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και να ορισθεί κάθε συναφής και

αναγκαία  πρόβλεψη  για  τα  ζητήματα  αναστολής  και  παρέκτασης

δικονομικών  προθεσμιών,  αναστολής  ή  παράτασης  παραγραφών,

αναστολής  διαδικασιών  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών, παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,  καθώς και

για  όλα  τα  λοιπά  ζητήματα  που  αφορούν  στο  καθεστώς  προσωρινής

αναστολής  λειτουργίας  των  δικαστηρίων.  Το  ως  άνω  μέτρο  καθώς  και

λοιπές  προβλέψεις,  όσον  αφορά  τα  Τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια,  για  το

διάστημα από 11-4-2020 έως 27-4-2020,  λήφθηκαν  με  το  άρθρο δεύτερο

παρ.  1  περίπτ.  α΄  της  με  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.  24403/11-4-2020  κοινής

απόφασης των ως άνω Υπουργών (ΦΕΚ 1301, Β΄). 

Ακολούθως, με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 της με αριθ. Δ1α/ΓΠ. ΟΙΚ.

26804/  25-4-2020  κοινής  απόφασης  των  ιδίων  ως  ανωτέρω  Υπουργών

(ΦΕΚ 1588, Β΄), παρατάθηκε η ισχύς του παραπάνω άρθρου δεύτερου της

προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. από 28-4-2020 έως 5-5-2020, με την ίδια δε αυτή

Κ.Υ.Α.   στη  συνέχεια,  (με  την   παράγρ.  2  του  ίδιου  άρθρου),  θεσπίσθηκε
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και πάλι το ίδιο μέτρο  και λοιπές ανάλογες ρυθμίσεις για το διάστημα από

6-5-2020 έως και 15-5-2020.

Ήδη με την με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.7132/6-11-2020 Κ.Υ.Α.  «Έκτακτα

μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω

διασποράς του κορωνοϊού  COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το

διάστημα  από  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  2020  έως  και  τη  Δευτέρα  30

Νοεμβρίου  2020  (ΦΕΚ  4899,  Β΄  /6-11-2020)  λήφθηκαν  διάφορα  έκτακτα

μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Κατ΄ αρχήν με το άρθρο 1 παρ. 1  της  Κ.Υ.Α. αυτής όσον αφορά

εν γένει τα Δικαστήρια της χώρας,  μεταξύ των άλλων, ορίσθηκε «1. ......

3.  Με  απόφαση  του  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». 

Ειδικά,  όσον αφορά τα Διοικητικά Δικαστήρια,  με την παραγρ.  2

του  ιδίου  ως  ανωτέρω  άρθρου,  θεσπίσθηκε:  «2.α)  Αναστέλλονται

προσωρινά: αα)  Οι  εργασίες  των  δικαστικών  σχηματισμών  .....  των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, αβ) οι νόμιμες και δικαστικές

προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών

ενώπιον  των  υπηρεσιών  τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των

συναφών  αξιώσεων  και  αγ)  οι,  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις,  διαδικασίες

αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας  πλειστηριασμών.  β)....

3. Αναφορικά  με  τα  τακτικά  Διοικητικά  Δικαστήρια  κατ΄  εξαίρεση  της

περ. αα) της παραγρ. 2: α)Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι

ώριμες  προς  συζήτηση  υποθέσεις,  κατά  την  παρ.  4  του  άρθρου  22  του
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Π.Δ/τος  18/1989  (Α΄  8),   για  τις  οποίες  έχει  υποβληθεί  από όλους  τους

διαδίκους  κοινή  ή  ξεχωριστή  δήλωση  περί  παράστασης  χωρίς

εμφάνιση στο ακροατήριο , κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33

του  π.δ.18/1989   και  στην  παρ.  2  του  άρθρου   71  του  ν.4722/2020  (Α΄

177),   εφόσον  συντρέχουν  και  οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  τη

συζήτησή  τους.  Οι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το

δικαστήριο  σε  επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,  εφόσον  έχουν  κλητευθεί

νόμιμα,  δεν  κλητεύονται  εκ  νέου.  β) Για  τις  διαφορές  ουσίας:

εκδικάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες  έχει υποβληθεί  από όλους τους

διαδίκους  κοινή  ή  ξεχωριστή  δήλωση  περί  παράστασης  χωρίς

εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου

133  του  Κώδικα  Διοικητικής  Δικονομίας  (ν.  2717/1999,  Α΄97),  και  στην

παρ. 2 του άρθρου  71 του ν.4722/2020 (Α΄ 177),   εφόσον συντρέχουν και

οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  τη  συζήτησή  τους.  Οι  λοιπές

υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε  επόμενη

δικάσιμο,  οι  δε  διάδικοι,  εφόσον έχουν  κλητευθεί  νόμιμα,  δεν κλητεύονται

εκ  νέου.   γ) Εξετάζονται  αιτήματα  έκδοσης  προσωρινής  διαταγής .  δ)

Εκδικάζονται  οι  αιτήσεις  παροχής  προσωρινής  δικαστικής

προστασίας.  ε)  Υποβάλλονται  και εκδικάζονται  αντιρρήσεις κατά  της

απόφασης  κράτησης  αλλοδαπού  και  αιτήσεις  ανάκλησης  κατά  των

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται  επί  των αντιρρήσεων, σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου  76  παρ.  3-6  του  ν.  3386/2005  (Α΄212).  στ)

Υποβάλλονται  και  εκδικάζονται  αντιρρήσεις,  σύμφωνα με  την  παρ.  5  του

άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου

(Α΄42),  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4682/2020  (Α΄76).  ζ)

Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση  υπηρεσιακών

τεχνολογικών  μέσων,  καθώς  και  επείγουσες  διασκέψεις  με  φυσική

παρουσία.  η) Δημοσιεύονται  αποφάσεις».  Τέλος  κατά  το  άρθρο  14  της
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ίδιας  ως  ανωτέρω  Κ.Υ.Α.  :  «1.Η  παρούσα  ισχύει  από  το  Σάββατο  7

Νοεμβρίου 2020 και  ώρα 6.00 έως και  τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου  2020

και  ώρα  6.00, εκτός  εάν  προβλέπεται  διαφορετικά  στις  επιμέρους

διατάξεις  της.  2....  4.  Η  παρούσα αντικαθιστά  από την  έναρξη  ισχύος  της

την  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.  οικ.69863/2-11-2020  κοινή  απόφαση  των

Υπουργών.... (Β΄4829) καθώς και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.  οικ. 69919/2-

11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών.... (Β΄ 4831)».

Βάσει της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (Β’  4899/6-11-

2020),  σε  εκτέλεση  του  άρθρου  1  περίπτ.  4  αυτής,  από  το  όργανο

διοίκησης του Διοικητικού  Εφετείου  Πατρών,  για  το  διάστημα από 7-

11-2020 έως 30-11-2020 

          ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των1.  Η  συζήτηση  στο  ακροατήριο  θα  γίνεται  χωρίς  την  παρουσία  των

διαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  τηνδιαδίκων  και  των  πληρεξουσίων  δικηγόρων  τους,  καθώς  και  χωρίς  την

παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.παρουσία δικαστικών εκπροσώπων και λοιπών νομίμων εκπροσώπων.

2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή2. Θα συζητούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί κοινή ή

ξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίςξεχωριστή  δήλωση  από  όλους  τους  διαδίκους  περί  παράστασης  χωρίς

εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989εμφάνιση  στο  ακροατήριο  κατά  τα  άρθρα  33  παρ.  6  του  Π.Δ/τος  18/1989

(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα(στην  ακυρωτική  διαδικασία)  ή  κατά  το  άρθρο  133  παρ.  2  του  Κώδικα

Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμόΔιοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999) στις διαφορές ουσίας, σε συνδυασμό

(και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  71  του(και  στις  δύο  διαδικασίες)  προς  την  παρ.  2  του  άρθρου  71  του

Ν.4722/2020 (Α΄177), χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.Ν.4722/2020 (Α΄177), χωρίς την εμφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο.

3.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  273.  Οι  ιδιώτες  διάδικοι  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  27

παρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του  άρθρου 133  τουπαρ.  2  του  Κ.Δ.Δ.   σε  συνδυασμό προς την   παρ.  2  του  άρθρου 133  του

ίδιου  Κώδικα,  μπορούν  να  υποβάλλουν σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  ναίδιου  Κώδικα,  μπορούν  να  υποβάλλουν σχετική  δήλωση ότι  επιθυμούν  να

συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.συζητηθεί η υπόθεσή τους χωρίς να εμφανισθούν στο ακροατήριο.

4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από4.  Η  δήλωση  παράστασης  δύναται  να  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  από

όσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονικήόσους  των  δικαιουμένων  να  προβούν  σ΄  αυτήν  έχουν  ηλεκτρονική
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υπογραφή.  Σχετικώς  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  71  τουυπογραφή.  Σχετικώς  εφαρμογής  τυγχάνει  η  παρ.  2  του  άρθρου  71  του

Ν.4722/2020, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. ΚαιΝ.4722/2020, που μνημονεύεται στην ως άνω Κ.Υ.Α. Και

5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει  κατατεθεί  δήλωση από όλους5.Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει  κατατεθεί  δήλωση από όλους

τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,τους διαδίκους θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως χωρίς νέα κλήτευσή τους,

εφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα.  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  τωνεφόσον  είχαν  κλητευθεί  νόμιμα.  Η  ενημέρωση  για  τις  κατόπιν  των

αναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  τηςαναβολών  νέες  δικασίμους  θα  γίνεται  τηλεφωνικώς  είτε  μέσω  της

ιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματαιστοσελίδας  του  Δικαστηρίου  με  τη  χρήση  κωδικού  Web.  Αιτήματα

αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.αναβολής, με όποιο τρόπο και αν υποβάλλονται, δεν θα γίνονται δεκτά.

Πλέον  αυτών  εΠλέον  αυτών  επισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  τουπισημαίνεται  η  προαναφερθείσα  διάταξη  του

άρθρου  71  παρ.  2  του  Ν.4722/2020,  που  ισχύει  μέχρι  31-12-2020άρθρου  71  παρ.  2  του  Ν.4722/2020,  που  ισχύει  μέχρι  31-12-2020 ,  η,  η

οποία έχει  ως εξής:  «οποία έχει  ως εξής:  «1.  Για το χρονικό διάστημα από τις  16 Σεπτεμβρίου1.  Για το χρονικό διάστημα από τις  16 Σεπτεμβρίου

2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:

α)  ......  β)στα  τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατάα)  ......  β)στα  τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια  οι  διάδικοι  έχουν,  κατά

παρέκκλιση  των  κείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικέςπαρέκκλιση  των  κείμενων  δικονομικών  διατάξεων:  βα)  στις  ακυρωτικές

διαφορές  διαφορές  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  τηςπροθεσμία  επτά  (7)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  της

συζήτησης,  για  την  προσκόμιση  συζήτησης,  για  την  προσκόμιση  εγγράφων  νομιμοποίησης,  τηνεγγράφων  νομιμοποίησης,  την

υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης  και  την  κατάθεση  υπομνήματος,  ββ)υποβολή  γραμματίου  προείσπραξης  και  την  κατάθεση  υπομνήματος,  ββ)

στις  διαφορές  ουσίας,  στις  διαφορές  ουσίας,  για  τις  οποίες  ως  προς  την  κατάθεσηγια  τις  οποίες  ως  προς  την  κατάθεση

υπομνήματος  ισχύει  το  άρθρο  138  του  Κώδικα  Διοικητικήςυπομνήματος  ισχύει  το  άρθρο  138  του  Κώδικα  Διοικητικής

Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών,Δικονομίας....,  προθεσμία  επτά  (7)  ημερών,  από  την  ημερομηνία  της από  την  ημερομηνία  της

συζήτησης,  συζήτησης,  για  την  προσκόμισηγια  την  προσκόμιση  εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την εγγράφων  νομιμοποίησης  και  την

υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) .......υποβολή γραμματίου προείσπραξης, γ) .......  δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6 δ) Οι δηλώσεις της παρ. 6

του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 τουτου άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του

ν.2717/1999ν.2717/1999  και  231  του  ν.4700/2020  (Α΄  127)   και  231  του  ν.4700/2020  (Α΄  127)  μπορούν  ναμπορούν  να

συντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως  άνω  χρονικό  διάστημα,  καισυντάσσονται,  για  το  ίδιο  ως  άνω  χρονικό  διάστημα,  και

ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιαςηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας

Διοίκησης,Διοίκησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από
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20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),  η οποία κυρώθηκε20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),  η οποία κυρώθηκε

με  το  άρθρο   1  του  ν.  4683/2020  (Α΄  83)  και  τροποποιήθηκε  με  τομε  το  άρθρο   1  του  ν.  4683/2020  (Α΄  83)  και  τροποποιήθηκε  με  το

τριακοστό  όγδοο  άρθρο  της  από  13.4.2020  Πράξης  Νομοθετικούτριακοστό  όγδοο  άρθρο  της  από  13.4.2020  Πράξης  Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

(Α΄ 104).  (Α΄ 104).  Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικάΟι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιουστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου

δικαστικού σχηματισμού,  δικαστικού σχηματισμού,  το αργότερο έως τις 14:00  το αργότερο έως τις 14:00  της παραμονής τηςτης παραμονής της

δικασίμου,  δικασίμου,  αντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσηςαντικαθιστούν  την  κατάθεση  έντυπης  δήλωσης  στη στη

Γραμματεία  Γραμματεία  και  έχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήνκαι  έχουν  την  ίδια  νομική  ισχύ  με  αυτήν .  Στις  εν  λόγω.  Στις  εν  λόγω

δηλώσεις  περιλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείουδηλώσεις  περιλαμβάνεται  και  η  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου

των  πληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεταιτων  πληρεξούσιων  ή  των  ίδιων  των  διαδίκων,  στην  οποία  αποστέλλεται

από  τη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  τουαπό  τη  Γραμματεία  η  έκθεση  του  άρθρου  22  του  π.δ.  18/1989  ή  του

άρθρου  128Α  του  ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η  αποστολή  τηςάρθρου  128Α  του  ν.  2717/1999,  κατά  περίπτωση.  Η  αποστολή  της

έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέσηεπέχει θέση  έγκαιρης γνωστοποίησης. έγκαιρης γνωστοποίησης.

Πριν  από  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης,  η  οικεία  Γραμματεία  εκτυπώνει,Πριν  από  τη  συζήτηση  της  υπόθεσης,  η  οικεία  Γραμματεία  εκτυπώνει,

πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές».

Επιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  τοΕπιπρόσθετα  ενημερώνεσθε  ότι:  α)Στο  Δικαστήριο  εφαρμόζεται  το

από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –από 7-10-2020 «Σχέδιο Δράσης» για την προστασία από τον ιό  COVID –

19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην19  που  ευρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  μας.  Και  β)Στην

ιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωναιστοσελίδα  του  Δικαστηρίου  υφίσταται  κατάλογος  με  τα  τηλέφωνα

επικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  τουεπικοινωνίας  και  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις   των  Γραμματέων  του

Δικαστηρίου.Δικαστηρίου.

Τηλέφωνα Γραμματέων:Τηλέφωνα Γραμματέων:

Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989Α΄ Τμήμα: Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989

Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317Β΄ Τμήμα: Φιλομήλα Φούρα 2610220317

Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762Γ΄ Τμήμα: Αναστασία Θανοπούλου 2610275762
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e-mail Δικαστηρίου: dikefeteiopat@adjustice.gre-mail Δικαστηρίου: dikefeteiopat@adjustice.gr

Ο Προϊστάμενος Πρόεδρος του ΔικαστηρίουΟ Προϊστάμενος Πρόεδρος του Δικαστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ.

                                                            


