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ΠΡΑΞΗ
Η Προϊσταμένη
νων έχοντας υπόψη:
i

4/2020

Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννί

1. Το άρθρο 2 τταρ.4 του ν. 1756/1988 (A 35), ό π ω ς ισχύει
r

2. τις κατατεθείσες στό Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων αιτήσεις
ακύρωσης με ΑΚ 30/2016, 102/2018, 31/2013, 43/2013, 7/2012,
177/2011,

57/2018,

28/2013,

30/2013,

164/2011,

194/2011,

21J/2012, 45/2013 και 44/2013, καθώς και τις κατατεθείσες εφέσεις
και

προσφυγές

με

ΑΚ

ΠΡ33/2012,

ΠΡ34/2012,

ΠΡ35/2012,

ΕΦ22/2013,

ΕΦ45/2013,

ΕΦ43/2014,

ΕΦ44/2014,

ΕΦ51/2014,

Ε4>55/2014,

ΕΦ56/2014,

ΕΦ57/2014,

ΕΦ58/2014,

ΠΡ65/2014,

ΠΡ66/2014,

ΠΡ69/2014,

ΠΡ70/2014,

ΠΡ71/2014,

ΠΡ72/2014,

ΠΡ73/2014,

ΠΡ74/2014,

ΠΡ75/2014,

ΠΡ86/2014,

ΠΡ90/2014,

ΠΡ19/2015, ΠΡ20/2015, ΠΡ65/2015 και ΕΦ96/2017,οι οποίες είχαν
οριστεί να δικαστούν α π ό το Β' Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου

Ιωαννίνων,

καθώς,

επίσης,

και

με ΑΚ

ΕΦ25/2016,

ΕΦ|37/2014 και ΕΦ5/2015, α π ό το Β' Τμήμα του Μονομελούς Διοι
κητικού Εφετείου Ιωαννίνων, στη μεταβατική έδρα της Κέρκυρας,
στις 27.5.2020
j

3. ότι, η εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων δεν θα είναι δυνα¬

τή κατά την ημερομηνία αυτή στη μεταβατική έδρα και θα ματαιωθεί
εξαιτίας της προσωρινής αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της αδυναμίας μετάβα
σης! και διαμονής στη μεταβατική έδρα των δικαστών και γραμμα
τέων, λόγω των μέτρων ττου έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση
του Ισόβαρου κινδύνου δημόσιας υγείας και της συνδρομής επιτα-

κτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος ττρος περιορισμό του κινδύ
νου διάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19.
3. ότι το Β' Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων μετα
βαίνει στην μεταβατική του έδρα στην Κέρκυρα μόνον μία φορά το
χρόνο, παρίσταται δε ανάγκη ικανοποίησης της απαίτησης του άρ1

Θρου 6 της ΕΣΔΑ να δικαστούν οι εν λόγω υποθέσεις εντός λογικής
προθεσμίας

Εισάγει
Στην κύρια έδρα του Δικαστηρίου στα Ιωάννινα τις ανωτέ
ρω υποθέσεις προς εκδίκαση ως εξής: α) των ως* άνω ακυρωτικών
υποθέσεων για τη δικάσιμο της 25.11.2020, β) των ως άνω διαφο
ρών ουσίας στη δικάσιμο της 9.9.2020.
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