
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία, 11-02-2021

                                                                                  

ΠΡΑΞΗ 11/2021

Θέμα: Ενημέρωση αναφορικά με την προσέλευση του κοινού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Λαμίας – Λήψη μέτρων προφύλαξης από τον Κορωνοϊό CΟVID-19.

Σε  συνέχεια  της  από  10-02-2021  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Κ.Υ.Α.),  με  αριθμό

Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10-02-2021  (ΦΕΚ  Β΄  534)  που  αφορά  σε  “Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της

Επικράτειας για το διάστημα από το Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα

1  Μαρτίου  2021  και  ώρα  6:00”,  αναφορικά  με  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  δικαστηρίων  σας

γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2α, του Πεδίου Δραστηριότητας 4, της παρ. 1, του άρθρ. 1 της

ανωτέρω Κ.Υ.Α.  “Αναστέλλονται προσωρινά”:

αα) οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών  των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της

αβ)  οι  νόμιμες  και  δικαστικές  προθεσμίες  για  τη  διενέργεια  διαδικαστικών  πράξεων  και

άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων

και

αγ)  οι,  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις,  διαδικασίες  αναγκαστικής  εκτέλεσης  και  διενέργειας

πλειστηριασμών.

Ειδικότερα, κατ’ εξαίρεση της υποπερ. αα), της παρ. 1α, ισχύουν τα κάτωθι:

α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την

παράγραφο 4 του άρθρου 22 του π.δ. 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  άρθρ.  33,  του  π.δ.  18/1989  και  στην  παρ.  2  του  άρθρ.  71,  του

ν.4722/2020, 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 (η  ενημέρωση για τις  αναβολές  θα

γίνεται τηλεφωνικώς).
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β) Για τις διαφορές ουσίας:

βα) εκδίκαζονται οι προσφυγές κατά των 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  άρθρ.  133,  του  Κ.Δ.Δ.  (ν.  2717/1999,  Α’  97)  και  στην  παρ.  2,  του  άρθρ.  71  του

ν.4722/2020, 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  (η  ενημέρωση για τις  αναβολές  θα

γίνεται τηλεφωνικώς).

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 παρ. 3-6 του άρθρου 76 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.

Κατόπιν των ανωτέρω και για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, παρακαλούμε όπως

κοινοποιηθεί  ΑΜΕΣΑ, μέσω  του  συλλόγου  σας  η  παρούσα  Πράξη,  σε  όλα  τα  μέλη.

Eπισημαίνονται τα εξής:

1.  Παύει  οποιασδήποτε  φύσης  κατάθεση  δικογράφου,  πέραν  των  αναφερομένων  στην

ανωτέρω ΚΥΑ, για την χρονική περίοδο που προαναφέρεται. Επισημαίνεται, ότι ακόμη και για τις

ανωτέρω αναφερόμενες υποθέσεις, τις οποίες θα συνεχίσει να εκδικάζει το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Λαμίας,  υφίσταται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής κατάθεσης τους μέσω του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. - Δ.Δ..

  Αναφορικά με τις υποθέσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να εκδικάζονται και για τις οποίες

προβλέπεται  η  υποβολή  από  όλους  τους  διαδίκους  κοινής  ή  ξεχωριστής  δήλωσης  περί

παράστασης χωρίς  εμφάνιση στο ακροατήριο,  είναι  δυνατή η  ηλεκτρονική  σύνταξη   τους

μέσω  της  πλατφόρμας        www.      gov.gr       και  η  ηλεκτρονική  υποβολή  τους  στη  διεύθυνση  

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  της  Γραμματείας  του  Δικαστηρίου  (      dplamias@adjustice.gr      ),  το  
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αργότερο έως τις 14:00 μ.μ. της παραμονής της δικασίμου.

Επιπροσθέτως, συνιστάται  να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός των χώρων του

Δικαστηρίου  και  συνεπώς,  ταυτόχρονα  με  την  κατάθεση  της  δήλωσης  παράστασης,  να

κατατίθενται  τα  απαραίτητα  νομιμοποιητικά  έγγραφα,  τυχόν  υπόμνημα,  σχετικά  αποδεικτικά

έγγραφα και  στοιχεία,  το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων,  τυχόν απαιτούμενο

παράβολο και τέλος δικαστικού ενσήμου.

2.  Για  οποιαδήποτε  ενημέρωση σχετικά  με  τη  δημοσίευση αποφάσεων,  την  πορεία  των

προσδιορισμένων και μη υποθέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στα τηλέφωνα 22310-

45527  και  22310-29803.  Υπενθυμίζεται,  ότι  για  κάθε  υπόθεση  υπάρχει  αριθμός  ηλεκτρονικής

παρακολούθησης,  ο  οποίος  επιτρέπει  στους  διαδίκους  και  τους  πληρεξουσίους  τους  να  έχουν

πρόσβαση στην πορεία των υποθέσεων τους, από την κατάθεση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου

μέχρι  και  την  έκδοση  απόφασης  από  τον  προσωπικό  τους  υπολογιστή.  Σε  περίπτωση  που  οι

διάδικοι δεν γνωρίζουν τον αριθμό της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υπόθεσης, μπορούν να

απευθυνθούν  στη  γραμματεία  και  να  τον  παραλάβουν  τηλεφωνικά  ή  μέσω  αποστολής  με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3.  Για  όσες  υποθέσεις  δεν  είναι  δυνατόν  να  διεκπεραιωθούν  ηλεκτρονικά,  είτε  μέσω

τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο εξ αποστάσεως τρόπο, από σήμερα, Πέμπτη 11

Φεβρουαρίου   2021  έως  και  τη  Δευτέρα  1  Μαρτίου  2021,  η  Γραμματεία  του  Διοικητικού

Πρωτοδικείου Λαμίας,  θα εξυπηρετεί το κοινό κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και    μόνο   για  

όσες ενέργειες ορίζονται στην ανωτέρω αναφερομένη ΚΥΑ.

4. Αναφορικά με τις υποθέσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να εκδικάζονται και για τις οποίες

θα υπάρχει η ανάγκη παρουσίας των διαδίκων στα γραφεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας,

προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην εκδίκαση των υποθέσεών

τους (υποβολή δήλωσης παράστασης, έλεγχος φακέλων σχετικών κ.λπ.), η προσέλευση θα γίνεται

αφού  έχει  προηγηθεί  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τη  Γραμματεία, και  τηρώντας  τα

διαλαμβανόμενα  στο  Σχέδιο  Διαχείρισης Covid-19,  το  οποίο  σας  ήδη έχει  κοινοποιηθεί  (είναι

αναρτημένο  στην  ηλεκτρονική  ιστοσελίδα  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Λαμίας:

dplamias@adjustice.gr.

Τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω θα ισχύουν για όλη την περίοδο λήψης των μέτρων για την

προστασία της δημόσιας υγείας, εκτός εάν υπάρξει τροποποίησή της.

Ο Διευθύνων Πρόεδρος

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ Δ.Δ.
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