
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176 
   Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-

λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνι-

κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρο-

νικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 πράξης νομοθε-

τικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
CΟVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 
του» (Α΄ 55).

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

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

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

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
CΟVID-19.

7. Την υπ' αρ. Β1α/οικ. 18173/15.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

8. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, 
Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 
(Β΄ 833), αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστη-

μα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19:

α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων της χώρας και

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη 
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της 
παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ' 
εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,

γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών 
διαταγμάτων,

δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ απο-
στάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον δι-
ασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και

ε) δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργα-
σίας.

3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ' εξαί-
ρεση της παρ. 1:

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,

γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά 
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανά-
κλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδο-
νται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 
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25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42) 
κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρ-
θρου μέτρων και

ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ απο-
στάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον δι-
ασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται 
αποφάσεις.

Άρθρο δεύτερο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα 

από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19:

α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη δι-
ενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 
ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών 
αξιώσεων.

2. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμ-

βατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος 
Μείζονος - Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επεί-
γουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,

β) δημοσιεύονται οι αποφάσεις,
γ) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διατα-

γής και
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ απο-

στάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον 
διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών).

Άρθρο τρίτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών 

δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της 
χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 
27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού CΟVID-19 και ως ακολούθως:

1. Αναστέλλονται:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικα-

στηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη δι-

ενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των 
εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών 
αξιώσεων,

γ) οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκα-
στικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου:

α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, 

οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι 
προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν 
ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται 
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.

γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον 
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,

δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου 
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για 
την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσε-
ων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας 
προβλέπεται τέτοια κλήρωση,

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

στ) 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.

3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομη-
νία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσι-
μο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δι-
καστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά 
περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, 
λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.

4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορί-
ζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκ-
δικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων 
που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου 
διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτή-
ρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζη-
τήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται 
με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις 
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών 
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς 
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του 
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα 
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.

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

Άρθρο τέταρτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευ-

τικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστη-
μα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην 
από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού CΟVID-19. 
Κατ' εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, 
εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 
ΜOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.

Άρθρο πέμπτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-

ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, 
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στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της 
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ' 
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 55).

Άρθρο έκτο
Από την δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας 
και Δικαιοσύνης υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β΄ 833).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Υγείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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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,


