
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 
   Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών 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 Εθνι-

κή Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονι-

κό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και 

τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020. 

 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 τετάρτου 

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. Το 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. Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής 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.24403/10.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιο-
σύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο 
σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 
έως και 27.4.2020» (Β’ 1301).

12. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιο-
σύνης «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνο-
λο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως 
και 15.5.2020» (Β’ 1588).

13. Την από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης 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 Εισαγγε-
λιών της χώρας, καθώς και των Υποθηκοφυλακείων και 
των Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων 
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της χώρας.

14. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την 
εκ νέου και εν μέρει προσωρινή αναστολή λειτουργίας 
των Δικαστηρίων, Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, προς περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και την 
ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων κατά την 
επαναλειτουργία των γραμματειών των Δικαστηρίων 
και των Εισαγγελιών της χώρας και της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών, προκειμένου να προστατευθεί 
η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19.

15. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1857

19135



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19136 Τεύχος B’ 1857/15.05.2020

16. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.29953/13.5.2020 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:

Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα 

από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 
31 Μαΐου, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19:

α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικα-
στηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του 
άρθρου 99 του Συντάγματος 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.

Άρθρο δεύτερο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα 

από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 
Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-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 παρ. 1:

α) Εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 
(Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους δι-
αδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης 
χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον 
συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη 
συζήτησή τους. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υπο-
χρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε 
διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύ-
ονται εκ νέου.

β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής.

γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας.

δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών 
διαταγμάτων.

ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη 
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και 
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξερ-
γασίας.

3. Αναφορικά με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατ’ 
εξαίρεση της παρ. 1:

α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: εκδικάζονται οι ώρι-
μες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες 
έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχω-
ριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο 
ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 
33 του π.δ. 18/1989, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές 
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστή-
ριο 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 εμ-
φάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
2 του άρθρου 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999, Α’ 97), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Oι λοιπές 
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστή-
ριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν 
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής.

δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δι-
καστικής προστασίας.

ε) 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).

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.

Άρθρο τρίτο
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα 

από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 
31 Μαΐου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 γνώμη της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19:

α) Των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη 
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, καθώς επίσης και της παραγραφής των συ-
ναφών αξιώσεων.

2. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) Διενεργούνται από τους οικείους δικαστικούς σχη-

ματισμούς συνεδριάσεις χωρίς την εμφάνιση διαδίκων 
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στο ακροατήριο και συζητούνται οι υποθέσεις, για τις 
οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή 
ή ξεχωριστή από τον καθένα τους δήλωση, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 133 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) που 
εφαρμόζεται αναλογικά δυνάμει του άρθρου 123 του 
π.δ. 1225/1981 (Α΄ 304) όπως ισχύει, συντρεχουσών και 
των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων. Oι λοιπές υποθέ-
σεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε 
επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευ-
θεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.

β) Διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμ-
βατικού ελέγχου.

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διατα-
γής.

δ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη 
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και 
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.

ε) Δημοσιεύονται αποφάσεις.

Άρθρο τέταρτο
1. Aπό το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυ-

ριακή, 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημό-
σιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 τη συνέχιση της 
αναστολής:

α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων,

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

γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών ανα-
γκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηρια-
σμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντι-

κείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθ-
μιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, 
σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κα-
τάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, 
Α’ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού 
κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς 
και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 
ΚΠολΔ.

β) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, 
οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προ-
σωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ 
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν 
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει 
τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

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, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιο-
ρισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις 
κατωτέρω περιπτώσεις ε' και στ', καθώς και η κλήρωση 
των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέ-
σεων και των υποθέσεων 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.

ζ) 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. Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματεί-
ες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας. Τα 
ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διε-
ξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά 
περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης 
εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρή-
ζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με αποφάσεις 
των οργάνων διοίκησης αυτών.

5. Οι διασκέψεις καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά τη 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. στ' 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.

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

Άρθρο πέμπτο
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκ-

παιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 
διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και τη 
Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020, για προληπτικούς λόγους δη-
μόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.5.2020 
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ’ εξαίρεση, 
τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διε-
νεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμο-
γής. Οι σπουδαστές της ΚΕ΄ σειράς της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών που βρίσκονται στο στάδιο της 
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πρακτικής άσκησης μπορούν να παρακολουθούν όσες 
δικαστικές ενέργειες επιτρέπεται να λαμβάνουν χώρα 
κατά τη διάρκεια της σταδιακής έναρξης επαναλειτουρ-
γίας των δικαστηρίων.

2. Από την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020 επαναρχίζει η πλήρης 
λειτουργία μόνο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, η οποία περι-
λαμβάνει τα μαθήματα με φυσική παρουσία τόσο των 
σπουδαστών όσο και των διδασκόντων με την τήρηση 
υπ’ ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της Σχολής των κάτωθι 
υγειονομικών όρων, κατά τα αναφερόμενα στην από 
13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:

α) Συνιστάται σε κάθε εισερχόμενο στη Σχολή η χρήση 
ατομικής μάσκας προστασίας.

β) Επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερ-
χόμενο στη Σχολή ευθύς μετά την είσοδο.

γ) Τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ 
φυσικών προσώπων σε οποιοδήποτε χώρο της Σχολής.

Προκειμένου να τηρηθούν οι ως άνω όροι διευρύνεται 
το ωράριο λειτουργίας της Σχολής ώστε να είναι δυνατή 
η διενέργεια των μαθημάτων σε πρωινή και απογευμα-
τινή ζώνη και περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που 
θα βρίσκονται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων 
της Σχολής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια των σπου-
δαστών της ΚΕ’ εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής δύνα-
νται να διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής. Τα προγραμματισμένα σεμινάρια της ΚΣΤ’ 
εκπαιδευτικής σειράς δύνανται είτε να διεξάγονται εξ 
αποστάσεως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής είτε, κατά 
περίπτωση, με φυσική παρουσία στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Η επιμορφωτική δραστηριότητα της Σχολής αναστέλλε-
ται έως και τις 31 Ιουλίου 2020.

3. Κατ’ εξαίρεση, διατηρείται η δυνατότητα της εξ απο-
στάσεως διδασκαλίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 
παρακολούθησης των μαθημάτων σε περίπτωση που 
κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρου-
σιάζουν αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας.

4. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών καθορίζονται όλες οι 
επί μέρους αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία 
της Σχολής.

Άρθρο έκτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-

ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, 
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), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Άρθρο έβδομο
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

οικείου δικαστηρίου που τοιχοκολλάται στην είσοδο του 
δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, εφόσον 
διαθέτει, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρού-
νται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του δικα-
στηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν 
στην από 24.4.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων 
Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, ήτοι:

1) Σύσταση για χρήση μάσκας όχι μόνο από τα πρό-
σωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και δι-
αδίκους.

2) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους.
3) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 

κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο.
4) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων 

εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός 
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
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