
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202 
Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια 

και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέ-

τρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των 

δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 

1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λό-

γους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της δια-

σποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου 

της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνο-
δο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 11 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-
νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιο-
ρισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

5. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

8. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α΄ 136).

9. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

11. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελι-
ών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου 
της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 
διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος 
επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020» (Β΄ 1857).

12. Την από 25.5.2020 εισήγηση της 54ης Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δη-
μοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά 
με τα υγειονομικά μέτρα, που πρέπει να τηρούνται για 
την ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών 
της χώρας.

13. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος, που καθιστά αναγκαία 
τόσο την εκ νέου και εν μέρει προσωρινή αναστολή των 
δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της χώρας 
έως και τις 21.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, όσο και τη θέσπιση αναγκαί-
ων κανόνων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη 
λειτουργία των δικαστηρίων.

14. Την από 25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την υπ’ αρ. Β2α,Β1α/οικ.33201/28.5.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Tη λειτουργία από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, σύμ-

φωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 
τέταρτο: 

α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών 
Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και 
του άρθρου 99 του Συντάγματος, 

β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων της χώρας,

γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
δ) των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Τη συνέχιση της αναστολής των δικών ενώπιον των 

ποινικών δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημό-
σιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 
Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020, μετά 
την παρέλευση του οποίου άρχεται η πλήρης λειτουργία 
τους, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο 
άρθρο τέταρτο.

2. Εξαιρούνται από την αναστολή της παρ. 1:
α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον 

αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

β) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου 
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορι-
σμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κα-
τωτέρω περιπτώσεις γ’ και ε΄, καθώς και η κλήρωση των 
συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων.

γ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά 
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής 
κράτησης.

δ) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης 
κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδι-
κασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της 
απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή 
διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 
557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον 
καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, 
στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 
προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 
του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην 
μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε 
παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρ-
θρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

ε) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο 
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός 
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, 
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

στ) Η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-

μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για 
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου 
διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 
εξαιρέσεων.

4. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον 
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, 
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε’ της παρ. 2 
και την παρ. 3, διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δι-
κασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας 
στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου 
και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται 
και σε αυτήν.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα 
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της χώρας. 

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-

ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, 
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων και στη Γενική Επιτροπεία 
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζο-
νται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο 
του δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, 
εφόσον διαθέτει, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που 
ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, 
καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευ-
θύνη του, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου 
ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδί-
ως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 
25.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι: 

1) ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή 
ασπίδας προστασίας προσώπου από τους εισαγγελείς, 
δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους,

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύ-
ματος σε όλους τους χώρους,

3) τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών 
προσώπων,

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός 
μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα, με ανάλογη αύξηση 
αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.6.2020 έως 

και την έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και 
τις 15.7.2020.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Mαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Δικαιοσύνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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*02020332805200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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