
ΚΥΑ 7/11:  

● Μέχρι δεκαπέντε  (15) άτομα στην αίθουσα. Κατ'  εξαίρεση ο αριθμός  των ατόμων στην 

αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του 

δικαστηρίου,  η  παρουσία  των ατόμων αυτών  είναι  απολύτως αναγκαία,  αποκλειστικά  σε 

περιπτώσεις  όπου  ο  χρόνος  παραγραφής  συμπληρώνεται  για  τα  πλημμελήματα  μέχρι 

30.6.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2021 ή συμπληρώνεται ο ανώτατος χρόνος 

προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων. 

● Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 

● Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, 

που  τοιχοκολλάται  στην  είσοδο  του  δικαστηρίου  ή  της  εισαγγελίας  και  αναρτάται  στην 

ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην 

εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται 

υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19. 

●  1α)  Αναστέλλονται  προσωρινά:  αα)  οι  εργασίες  των  δικαστικών  σχηματισμών  του 

Ανωτάτου  Ειδικού  Δικαστηρίου  και  των  Ειδικών  Δικαστηρίων  του  άρθρου  88  παρ.  2  του 

Συντάγματος  και  του  άρθρου  99  του  Συντάγματος  και  αβ)  οι  νόμιμες  και  δικαστικές 

προθεσμίες  για  τη  διενέργεια  διαδικαστικών  πράξεων  και  άλλων  ενεργειών  ενώπιον  των 

υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.  

1β) Κατ’ εξαίρεση της υποπερ. αα): 

βα)  Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών 

μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και 

ββ) δημοσιεύονται αποφάσεις.  

2. α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

αα)  οι  εργασίες  των  δικαστικών  σχηματισμών  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  και  των 

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και 

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

άλλων  ενεργειών  ενώπιον  των  υπηρεσιών  τους,  καθώς  επίσης  και  της  παραγραφής  των 

συναφών αξιώσεων, 

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

πλειστηριασμών.  

β) Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της υποπερ. αα): 

βα)  Εκδικάζονται  οι  ώριμες  προς  συζήτηση  υποθέσεις  ενώπιον  της  Ολομέλειας  του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, 

ββ) εκδικάζονται ενώπιον των τμημάτων οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά την παρ. 

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 άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στην παρ. 2 του άρθρου 

71 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη 



συζήτησή  τους.  Oι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε 

επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου. 

βγ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής. 

βδ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

βε) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων. 

βστ)  Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών 

μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και 

βζ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.  

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

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

παρ. 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 άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 και στην παρ. 2 του άρθρου 

71 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη 

συζήτησή  τους.  Oι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  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  εμφάνιση  στο 

ακροατήριο  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παρ.  2  του  άρθρου  133  του  Κώδικα  Διοικητικής 

Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), 

εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για  τη συζήτησή τους. Oι λοιπές 

υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  σε  επόμενη  δικάσιμο,  οι  δε 

διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου. 

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 αντιρρήσεις, 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.  

4α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

αα) Οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αβ) οι νόμιμες 

και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 

ενώπιον  των  δικαστικών  υπηρεσιών  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  καθώς  επίσης  και  της 

παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

β) Κατ’ εξαίρεση της περ. αα): 



βα) Εκδικάζονται οι υποθέσεις ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

ββ)  Διενεργούνται  από  τους  λοιπούς  δικαστικούς  σχηματισμούς  συνεδριάσεις  χωρίς  την 

εμφάνιση  διαδίκων  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 στο άρθρο 231 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) και την παρ. 2 του 

άρθρου  71  του  ν.  4722/2020  (Α΄  177),  συντρεχουσών  και  των  λοιπών  νομίμων 

προϋποθέσεων.  Oι  λοιπές  υποθέσεις  αναβάλλονται  υποχρεωτικά  από  το  δικαστήριο  στη 

μεθεπόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ 

νέου. 

βγ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

βδ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής. 

βε) Διενεργούνται οι εργασίες των κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου και οι διασκέψεις τους 

διενεργούνται όπως ορίζεται κατωτέρω στην υποπερ. βστ). 

βστ)  Διενεργούνται  διασκέψεις  εξ  αποστάσεως  με  τη  χρήση  υπηρεσιακών  τεχνολογικών 

μέσων. 

βζ) Δημοσιεύονται αποφάσεις. Η δημοσίευση των αποφάσεων  της Ολομέλειας μπορεί  να 

γίνεται  εκτάκτως  από  πενταμελές  κλιμάκιο  αυτής  που  συγκροτείται  με  απόφαση  του 

Προέδρου  και  αποτελείται  από  τον  ίδιο  ή  τον  νόμιμο  αναπληρωτή  του  και  τέσσερις  (4) 

Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

5α) Αναστέλλονται προσωρινά: 

αα) οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 

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

άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και 

της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, 

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

πλειστηριασμών. 

β) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περ. α): 

βα)  Οι  προθεσμίες  που  προβλέπονται  στα  άρθρα  215,  237,  238  ΚΠολΔ,  καθώς  και  οι 

προθεσμίες  που  αφορούν  τις  υποθέσεις  αρμοδιότητας  Πολυμελούς  και  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία), οι οποίες εκδικάζονται με τις διατάξεις του ν. 2915/2001 

(Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51). 

Εξαιρούνται, επίσης, ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 6.11.2020, οι 

δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης τόσο 9 στην τακτική όσο και 

στις  ειδικές  διαδικασίες,  καθώς  επίσης  και  κατάθεσης  σημειώματος  στη  διαδικασία  των 

ασφαλιστικών μέτρων. 

ββ) Οι  δίκες  της  τακτικής διαδικασίας που  εκδικάζονται  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  ν. 

4335/2015 (Α’ 87). 

βγ)  Όλες  οι  δίκες  ενώπιον  των  πολιτικών  δικαστηρίων  που  συζητούνται  χωρίς  εξέταση 

μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη 



δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες 

των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. 

βδ)  Οι  δίκες  ασφαλιστικών  μέτρων  που  έχουν  ως  αντικείμενο  εγγυοδοσία,  εγγραφή  ή 

εξάλειψη  ή  μεταρρύθμιση  προσημείωσης  υποθήκης,  συντηρητική  κατάσχεση  κινητής  ή 

ακίνητης  περιουσίας,  δικαστική  μεσεγγύηση,  σφράγιση,  αποσφράγιση,  απογραφή  και 

δημόσια  κατάθεση  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. 

βε)  Οι  δίκες  εκουσίας  δικαιοδοσίας  που  έχουν  ως  αντικείμενο  τη  θέση  σε  δικαστική 

συμπαράσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 801 επ. ΚΠολΔ. 

βστ) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση 

του αντιδίκου. Οι προσωρινές 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. 

βζ) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται 

δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

βη) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων 

και  Μικτών  Ορκωτών  Εφετείων,  εφόσον  κατά  τη  σύνοδο  είναι  προσδιορισμένες  προς 

εκδίκαση  υποθέσεις  που  εμπίπτουν  στις  περ.  βθ)  και  βι),  καθώς  και  η  κλήρωση  των 

συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών 

μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται κλήρωση. 

βθ) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των 

οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. 

βι)  Οι  ποινικές  δίκες  που  αφορούν  κακουργήματα,  ο  χρόνος  παραγραφής  των  οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 

31.12.2021, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται 

εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 30.06.2021. Το 

δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 

βια) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας 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 Ποινικού 

Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α΄95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄106) και στη 

μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά 

την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

βιβ) Η δημοσίευση αποφάσεων. 

Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν 

διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά 



την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή 

αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές. 

Τα  ειδικότερα  ζητήματα  που  ανάγονται  στην  εύρυθμη  διεξαγωγή  των  εργασιών  των 

δικαστικών  υπηρεσιών  και  των  εισαγγελιών  της  χώρας,  καθώς  και  εκείνα  που,  κατά 

περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα  και  χρήζουν  άμεσης  αντιμετώπισης,  ρυθμίζονται  με  αποφάσεις  των  οργάνων 

διοίκησης αυτών. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας, που 

αφορά τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι 

εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. 

Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης 

και  ο  ορισμός  νέας  δικασίμου  γνωστοποιούνται  από  τον  γραμματέα  της  έδρας  στον 

Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, 

αναρτάται και σε αυτήν. 

● Προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας 

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 

Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι 

εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής 

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, 

τις  Εισαγγελίες,  τη  Γενική  Επιτροπεία  της  Επικρατείας  των  Τακτικών  Διοικητικών 

Δικαστηρίων,  τη  Γενική  Επιτροπεία  της  Επικρατείας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  στην 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 

5  της από 11.3.2020 πράξης  νομοθετικού περιεχομένου  (Α’  55), η οποία  κυρώθηκε με  το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

Επιτρέπονται οι συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων, αποκλειστικά σε επείγουσες 

περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται 

σε  απόφαση  του  Προϊσταμένου  του  καθ’  ύλην  αρμόδιου  υποθηκοφυλακείου, 

κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που 

τοιχοκολλάται  στην  είσοδο  της  υπηρεσίας  και  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της,  εφόσον 

διαθέτει. Στην απόφαση αυτή ορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία 

της  υπηρεσίας,  ο  μηχανισμός  ελέγχου,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  φαινόμενα 

συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων 

χώρων  της,  καθώς  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  μέτρο  για  την  ασφαλή  λειτουργία  της,  που 

τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19.  

Αναστέλλονται:  

α) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων 

ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και  

β) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης.  

Σε  κάθε  περίπτωση,  συνεχίζονται  οι  διοικητικές  λειτουργίες  των  έμμισθων 

υποθηκοφυλακείων,  των  κτηματολογικών  γραφείων  Ρόδου,  Κω‐Λέρου,  καθώς  και  των 

κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».  



Ειδικά  για  τα  κτηματολογικά  γραφεία  και  υποκαταστήματα  του  Φορέα  «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο»  όπου  παρέχεται  ηλεκτρονική  υπηρεσία  αίτησης,  έκδοσης  και  λήψης 

πιστοποιητικών, με σχετική απόφαση του ΔΣ του Φορέα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5), αυτή 

εξακολουθεί να λειτουργεί. 

Επίσης,  για  τα  ίδια  κτηματολογικά  γραφεία  και  υποκαταστήματα,  όπου  προβλέπεται  και 

παρέχεται ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης  καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων, με σχετική 

απόφαση του ΔΣ του Φορέα κατά τον ν. 4512/2018, αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τις 

προϋποθέσεις  της παρούσας, ήτοι σε περιπτώσεις  επείγοντος και  κατόπιν ραντεβού, υπό 

τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε απόφαση του Προϊσταμένου του καθ΄ ύλην 

αρμοδίου  κτηματολογικού  γραφείου  ή  του  υποκαταστήματος  του  Φορέα  "Ελληνικό 

Κτηματολόγιο". 

 

 

 

Η λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  

Αθηνών 

  

Με απόφαση της Διευθύνουσας διευκρινίζεται η λειτουργία της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών  για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020. Έτσι, 
για το διάστημα αυτό τα πλημμελήματα που έχουν χρόνο παραγραφής έως τις 31-12-
2021 εισάγονται προς εκδίκαση ενώ οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα που 
δεν παραγράφονται εντός του διαστήματος αυτού αποσύρονται οίκοθεν από τα 
πινάκια. 

Επίσης, η κατάθεση μηνύσεων θα γίνεται εκ περιτροπής με βάση τον τελευταίο αριθμό 
του ΑΜ του δικηγόρου (μονά-ζυγά) και τα περισσότερα αιτήματα καθώς και η λήψη 
αντιγράφων θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.  

  

Ολόκληρη η Απόφαση:  

  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη την υπ ' αρ Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 4899Β/6-11-
20) που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων, με σκοπό την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κωρονοϊού COVID19 και με γνώμονα 



την ανάγκη της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα 
από 7-11-2020 έως 30-11-2020, ορίζουμε τα κάτωθι όσον αφορά στη λειτουργία της 
Υπηρεσίας. 

 Προς αποφυγή συνωστισμού η κατάθεση μηνύσεων θα πραγματοποιείται εκ 
περιτροπής ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΜ εκάστου δικηγόρου και 
της αστυνομικής ταυτότητας του πρώτου μηνυτή σε περίπτωση που καταθέτουν 
πολλοί μηνυτές ( κατά τις μονές οι αριθμοί 1, 3, 5, 7, 9 και κατά τις ζυγές οι 
αριθμοί 2, 4, 6, 8, 0 ) 

  

 Πληροφόρηση κοινού θα πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού ( τηλ. 2132156214, 2132156216)  

  

 Αυτόφωρα πλημμελήματα εκδικάζονται, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που 
κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

  

 Οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των 
οποίων δεν συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη 
αναστολής μέχρι 31-12-2021 αποσύρονται οίκοθεν από τα πινάκια. 
Διεκπεραιώνονται και εισάγονται προς εκδίκαση δικογραφίες που 
παραγράφονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και οι αναστελλόμενες. Το 
ίδιο ισχύει και για δικογραφίες ανηλίκων αναφορικά με το χρόνο παραγραφής. 

  

 Κατάθεση αιτημάτων για χορήγηση πιστοποιητικών πορείας, αντιγράφων και 
μελέτης δικογραφιών θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα ορίζεται 
ημερομηνία προσέλευσης από το αρμόδιο Τμήμα και μόνο για τις δικογραφίες 
που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι 30-11-2020. ( επισυνάπτεται πίνακας 
με τα mail και τα τηλέφωνα των τμημάτων). 

  

 Διεκπεραιώνεται η παροχή γνωμοδότησης για την προσωρινή κράτηση ή την 
επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική 
επιτήρηση καθώς και την κατάρτιση προτάσεων επί συναφών αιτημάτων. 

  

 Διεκπεραιώνεται η επεξεργασία αιτημάτων διενέργειας ειδικών ανακριτικών 
πράξεων, άρσης απορρήτου των τηλεπικοινωνιών κλπ που υποβάλλονται από 
τους ειδικούς και γενικούς προανακριτικούς υπαλλήλους και έχουν 
κατεπείγοντα χαρακτήρα. 



  

 Η λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης και υποβολής υπομνήματος κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ.3 και 308 ΚΠΔ πραγματοποιείται μόνο 
ηλεκτρονικά κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα. 

  

 Κατατίθενται αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ( ΚΠΔ 
Ν.4620/19 Α' 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, 
ακύρωσης της απόφασης κατά 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 χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα 
άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικος ( ΠΚ Ν. 4619/19 Α' 95) και 82 του 
προϊσχύσαντος ΠΚ ( π.δ. 283/1985 Α 106) και στη μετατροπή της χρηματικής 
ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. ( Σημειωτέον ότι υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων). 

  

 Αναστέλλονται οι εργασίες του γραφείου Ακροάσεων, με εξαίρεση την 
εξυπηρέτηση του κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και τις παραγγελίες 
στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, ΔΟΥ και γενικά επιχειρήσεων 
δημοσίου τομέα για παράδοση εγγράφων ή χορήγηση αντιγράφων σε όσους 
έχουν έννομο συμφέρον, προκειμένου να τα προσκομίσουν σε δίκες ενώπιον 
δικαστηρίων, οι οποίες δεν αναστέλλονται σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ. 
Εξαιρείται της αναστολής επίσης η έρευνα των προϋποθέσεων για την κίνηση 
της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας ασθενών, κατόπιν σχετικής αιτήσεως σε 
Αστυνομικό Τμήμα. Προσέτι διεκπεραιώνονται οι επιδόσεις των δικαστικών 
επιμελητών που αφορούν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών 
διαταγών, δικαστικών συμπαραστάσεων και εν γένει υποθέσεων που 
παραγράφονται. 

  

 Διεκπεραιώνονται αιτήματα των αρμόδιων αρχών που αφορούν ανήλικους και 
έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα ( ιδίως για την εφαρμογή των άρθρων 1532, 
1534 ΑΚ, ασυνόδευτους ανήλικους). 

  

 Επικύρωση εγγράφων που αφορούν χώρες που δεν υπάγονται στη σύμβαση της 
Χάγης πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 
2132156264. 

  



 Καταθέσεις αιτήσεων που αφορούν δικαστική συμπαράσταση κατατίθενται 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2132156266. 

  

 Η λειτουργία του Τμήματος Ποινικού Μητρώου γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός του κοινού. 

  

 Ανατίθενται προς επεξεργασία δικογραφίες και τα επιμέρους τμήματα της 
υπηρεσίας θα λειτουργούν με τον αναγκαίο αριθμό εισαγγελικών λειτουργών 
και υπαλλήλων με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας 
και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

  

Ενημέρωση  για  τη  λειτουργία  του 

Πρωτοδικείου Αθηνών 

ο Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη στη διευκρίνιση της λειτουργίας του μετά την έκδοση 
της ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων από 9/11/2020. Επισημαίνεται, ότι ειδικά 
για τη δικάσιμο της 9/11 θα εισαχθούν προς εκφώνηση μόνο οι υποθέσεις της Νέας 
Τακτικής Διαδικασίας, οι ως άνω υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας( αιτήσεις υποβολής 
σε δικαστική συμπαράσταση)  και αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί 
αίτημα αναβολής κατ' άρθρο 72 παρ.2 Ν. 4722/2020 

 Ολόκληρη η επιστολή leitourgia prwtodikeioy 

 

 

Η λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου μέχρι τις 30-11 

Με απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ διευκρινίζεται ότι για το χρονικό διάστημα έως 
30-11-2020, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργήσει περιοριζόμενη στις 
αναγκαίες ενέργειες για τη διαχείριση εκδικαζόμενων στον Άρειο Πάγο ποινικών 
υποθέσεων που αφορούν 

α) κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του 
χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021, β) 
πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται με εντός του 
χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021 καθώς 
και υποθέσεων που από τη φύση τους κλπ χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 



Ολόκληρη η Απόφαση 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και 
ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ Γ. Π. οικ. 71342/6-11-2020 ( ΦΕΚ Β' 4899/6-11-
2020) και των οδηγιών της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ οικ.20764/ 7-11-2-2- 
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

Δεδομένης της κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία κορωνοϊου COVID- 
19 : 

Ι. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη μνημονευόμενη ανωτέρω ΚΥΑ για το 
προσδιοριζόμενο σ ' αυτήν χρονικό διάστημα έως 30-11-2020, η Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου θα λειτουργήσει περιοριζόμενη στις αναγκαίες ενέργειες για τη 
διαχείριση- διεκπεραίωση εκδικαζόμενων στον Άρειο Πάγο ποινικών υποθέσεων που 
αφορούν α) κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός 
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021, β) 
πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται με εντός του 
χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021 καθώς 
και υποθέσεων που από τη φύση τους κλπ χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

ΙΙ. Θα τηρείται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η ελάχιστη απόσταση 
του 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων. Οι υπηρετούντες σ' αυτήν καθώς και 
οι προσερχόμενοι θα χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος 
λόγος εξαίρεσης χρήσης της. Η είσοδος στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών και 
των δικαστικών υπαλλήλων θα πραγματοποιείται ανά άτομο και σε συνεννόηση με τον 
αρμόδιο υπάλληλο. Σε επιλεγμένους δε χώρους του κτιρίου του Αρείου Πάγου έχουν 
τοποθετηθεί για χρήση απολυμαντικά. 

ΙΙΙ. Στην παρούσα φάση δεν θα γίνονται ακροάσεις κοινού και δεν θα εξετάζονται 
γενικές αιτήσεις παραπόνων ή αναλόγου φύσεως ούτε θα παρέχονται πληροφορίες για 
θέματα που δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα και, συνεπώς, το κοινό δεν θα πρέπει να 
προσέρχεται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου γι' αυτά, τα οποία θα 
αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερους χρόνους με καταβολή κάθε δυνατής 
προσπάθειας, αμέσως μετά την άρση της κατάστασης, σύμφωνα πάντα και με τις 
εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και τις οδηγίες που θα δίνονται αρμοδίως. 

Σε περίπτωση που θα ανακύπτει επείγουσα περίπτωση, αυτή θα αντιμετωπίζεται, 
υποχρεωτικά, μόνον κατόπιν ραντεβού. 

 

 

 

 



 

Η λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών μέχρι 30-11-2020 

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 4899/6-11-2020): 

09/11/2020 
 

  

Α) Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Τ.Δ.Δ., 
καθώς επίσης και οι προθεσμίες της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. 

B) Κατ’ εξαίρεση : 

α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: 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 διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης 
χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 33 του 
π.δ. 18/1989 και στην παρ. 2 του άρθρου 71 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. 

β) Για τις διαφορές ουσίας: 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 άρθρου 133 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) και στην παρ. 2 του άρθρου 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. 

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 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). 

 

 

 

Η λειτουργία του Εφετείου Αθηνών έως τις 
30/11/2020 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για το χρονικό διάστημα από 9/11 έως 30/11 
αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, 
οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων καθώς 
και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων. Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται της 
αναστολής προβλέπονται αναλυτικά στην ανακοίνωση.  

Οι ανέκκλητες δηλώσεις περί αναβολής και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων 
δικηγόρων στο ακροατήριο θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο μέχρι τη 12η ώρα 
της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας στους λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στην ανακοίνωση.  

Σε κάθε δικάσιμο θα γίνεται χρονικός καταμερισμός των υποθέσεων των πολιτικών 
τμημάτων. 

Θα γίνεται προσδιορισμός δικογράφων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ του 
δικηγόρου που καταθέτει και από ώρα 09:00 π.μ έως 13:00 μμ. 

Τα πιστοποιητικά περί κατάθεσης ή μη κατάθεσης ενδίκων μέσων κατά πολιτικών 
αποφάσεων και περί αναβολής πολιτικής υπόθεσης θα εξυπηρετούνται μέσω του 
συστήματος solon.gov.gr. 

Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων, πιστοποιητικά που δεν εκδίδονται 
ηλεκτρονικά και κάθε είδους έγγραφα σε επείγουσες περιπτώσεις. 

 

 

 

 



 

ΣτΕ: Διευκρινίσεις για την διεξαγωγή δικών 
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 

Σε σχέση με τις δίκες που θα διεξαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη 
διάρκεια ισχύος της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/2020 (Β’ 4899), διευκρινίζονται τα 
ακόλουθα: 
  
1) Η κατά την παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4722/2020 επταήμερη προθεσμία για την 
προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και 
την κατάθεση υπομνήματος, για όσες υποθέσεις συζητηθούν από τις 9 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου, δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή των νόμιμων και δικαστικών 
προθεσμιών που προβλέπεται στην ως άνω ΚΥΑ. 
  
2) Τα ανωτέρω έγγραφα κατατίθενται από τους διαδίκους με φυσική παρουσία, στην 
αρμόδια υπηρεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας.  
  
3) Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι ο διάδικος παρέστη και έχει την δυνατότητα 
καταθέσεως των εν λόγω εγγράφων, είναι η υποβολή δηλώσεως παραστάσεως μέχρι 
τις 14:00 της προηγουμένης της δικασίμου (παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4722/2020). 
  
4) Αιτήσεις αναστολής του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 μπορεί να συζητηθούν με την 
παρουσία των διαδίκων. Στην περίπτωση αυτή οι παρόντες στην αίθουσα 
συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβούν τους δέκα πέντε, οφείλουν δε να τηρούν μεταξύ 
τους απόσταση 1,5 μέτρου. 
  
5) Οι προθεσμίες που χορηγήθηκαν για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την 
υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος σε όσες υποθέσεις 
δικάστηκαν μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, δεν καταλαμβάνονται από την 
αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται από την ως άνω ΚΥΑ.  
  
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 8-10-2020 απόφαση της Προέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του 
κορωνοϊού SARS–CoV-2 (Covid-19) και τη διαχείριση τυχόν κρουσμάτων μεταξύ των 
δικαστών και υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας», όπως τροποποιήθηκε με 
την από 16-10-2020 απόφασή της.   
  
  
 
 

ΝΣΚ: πώς θα λειτουργούν οι υπηρεσίες του έως 
30/11 
 



Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ εξειδικεύτηκε η λειτουργία της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των 
υπηρεσιακών μονάδων αυτού, έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 8 παρ. 1 περ. α) και δ) του ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324). 
2.Τις ΠΝΠ, με ημερομηνίες 25-02-2020, 11-03-2020 και 14-03-2020 (Α΄42, Α΄55, 
Α΄64), οι οποίες κυρώθηκαν με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την ΠΝΠ, με ημερομηνία 
20-03-2020 (Α’68), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83) και την ΠΝΠ, με 
ημερομηνία 1-05-2020 (Α’90) η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104).  
3.Την απόφαση, με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/06-11-2020 (Β’4899) των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1857). 
4.Την ανάγκη έκδοσης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 της 
ΠΝΠ, με ημερομηνία 11-03-2020 (Α’ 55), που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’76), 
για την εφαρμογή μέτρων λειτουργίας του ΝΣΚ και την κατανομή των εργασιών του 
κύριου και διοικητικού προσωπικού του, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού COVIT-19. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Άρθρο 1 
Λειτουργία της ΚΥ του ΝΣΚ έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020 

1. Κατά το διάστημα από 09-11-2020 έως και 30-11-2020, οι εργασίες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας (εφεξής ΚΥ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα διεξάγονται με εκ 
περιτροπής παρουσία και με εργασία από απόσταση του διοικητικού προσωπικού που 
υπηρετεί σε αυτήν. Ο αριθμός των εργαζομένων με φυσική παρουσία και η κατανομή 
του σε κάθε μονάδα της ΚΥ, θα προσδιορίζεται ανά εβδομάδα από τους προϊστάμενους 
των Διευθύνσεων και των Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας, μετά από 
συνεννόηση με τους Νομικούς Συμβούλους της ΚΥ, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά 
εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν λάβει άδεια 
ειδικού σκοπού ή ειδική άδεια απουσίας ομάδας αυξημένου κινδύνου ή αναρρωτική 
άδεια, θα είναι δε απόλυτα αναγκαίος που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της 
ΚΥ. 

Κατά το παραπάνω διάστημα: 
Α) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης και ο 
αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων  του ΝΣΚ, λόγω 
της φύσης των καθηκόντων τους, θα παρέχουν εργασία μόνο με φυσική παρουσία. 
Β) Το διοικητικό προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες του από απόσταση, οφείλει να 
είναι διαθέσιμο σε (κινητό ή/και σταθερό) τηλέφωνο, να ελέγχει καθημερινά το 
υπηρεσιακό (ή προσωπικό) του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να διεκπεραιώνει 
ηλεκτρονικά από απόσταση τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του ή και άλλες εργασίες τις 



οποίες του αναθέτουν γραπτά ή προφορικά οι προϊστάμενοί του, εντός του 
χρονοδιαγράμματος ή της προθεσμίας που υποδεικνύεται από αυτούς, για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 
Γ) Όσες εργασίες μπορούν να προωθηθούν και να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά από 
απόσταση θα διεκπεραιώνονται καταρχάς από το αρμόδιο προς τούτο διοικητικό 
προσωπικό της ΚΥ και μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ή που θα δοθεί 
τέτοια εντολή από τον προϊστάμενο, από το προσωπικό που εργάζεται με φυσική 
παρουσία. 
Δ)Η χρήση του ΟΠΣ θα γίνεται και από απόσταση, με τους όρους και τα δικαιώματα 
που έχουν οι υπάλληλοι και σήμερα. Τυχόν αλλαγές ή επέκταση δικαιωμάτων θα 
γίνονται μόνο μετά από συνεννόηση μεταξύ του προϊστάμενου της μονάδας με τους 
Νομικούς Συμβούλους της Κεντρικής Υπηρεσίας. 
2.Το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ που υπηρετεί στην ΚΥ θα εργάζεται κανονικά, με 
φυσική παρουσία ή/και από απόσταση, μετά από συνεννόηση με τους Νομικούς 
Συμβούλους της Κεντρικής Υπηρεσίας ή τον Πρόεδρο του 
ΝΣΚ. 
3.Στο ίδιο παραπάνω διάστημα, η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη 
παρουσία, θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή -μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου- συνεννόησης, με το αρμόδιο κύριο ή διοικητικό προσωπικό που 
υπηρετεί στην ΚΥ και μόνο για υποθέσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από 
απόσταση. Η επίδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσεων, δικογράφων κλπ., θα 
γίνεται καθημερινά από 10:30-13:30 στο ισόγειο της ΚΥ, με τον τρόπο και τις οδηγίες 
που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ . 
 
Άρθρο 2 
Λειτουργία λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ 
1.Κατά το διάστημα από 09-11-2020 έως και 30-11-2020, η λειτουργία των λοιπών 
υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ στην Αττική και στην περιφέρεια, θα γίνεται με εκ 
περιτροπής φυσική παρουσία και με εργασία από απόσταση, τόσο του κύριου, όσο και 
του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές. Ο αριθμός των εργαζομένων με 
φυσική παρουσία στα ΓΝΣ, στα Ειδικά και στα Δικαστικά Γραφεία, προσδιορίζεται: 
α) από τον αριθμό του προσωπικού του Γραφείου, β) από τη χωροταξική κατανομή των 
γραφείων στη συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα και γ) από τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
2.Εξαιτίας της περιορισμένης λειτουργίας των δικαστηρίων, αλλά και της εξαίρεσης 
αρκετών κατηγοριών υποθέσεων από την αναστολή εκδίκασης, απαιτείται 
(λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αδειών που προβλέπονται για τους διοικητικούς 
υπαλλήλους και των υπό α-γ παραμέτρων της προηγουμένης παραγράφου), η παρουσία 
του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ στα Γραφεία που αυτό υπηρετεί, να είναι τέτοια που 
να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία τους και να μην τίθενται σε κίνδυνο τα 
συμφέροντα του Δημοσίου και των φορέων που το ΝΣΚ εκπροσωπεί. 
3.Προκειμένου να μη διαταραχθεί η επικοινωνία των Γραφείων μας με τα Υπουργεία, 
Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια και ΝΠΔΔ, τη νομική υπηρεσία των οποίων 
διεξάγουν, οι Προϊστάμενοι όλων των Γραφείων οφείλουν να ενημερώσουν γραπτά τα 
Γραφεία Υπουργών/ Διοικητών/Προέδρων/ Πρυτάνεων -με κοινοποίηση του εγγράφου 
(μόνο ηλεκτρονικά) στο Γραφείο Προέδρου ΝΣΚ- για τις αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας των Γραφείων στα οποία προΐστανται. Επιπλέον, οφείλουν να 
επισημαίνουν, ότι ανεξάρτητα από τη φυσική ή μη παρουσία τους στο Γραφείο, τόσο 
οι ίδιοι, όσο και οι λοιποί υπηρετούντες σε αυτό θα βρίσκονται στη διάθεση των 
Υπηρεσιών για τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και στα σταθερά και κινητά τηλέφωνα που θα δηλώσουν. 



Άρθρο 3 
Τήρηση κανόνων προστασίας της υγείας 
 
Η αυτοπρόσωπη παρουσία του κύριου και διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ 
σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του, πραγματοποιείται με την εφαρμογή και τήρηση 
των κανόνων προστασίας της υγείας που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως 
της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, της απόστασης μεταξύ των εργαζομένων, 
τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου, αλλά και των ατομικών μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας. Στις συναντήσεις εργασίας, επιτρέπεται η συμμετοχή έως και επτά (7) 
ατόμων, με χρήση μάσκας και τηρούμενης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. 
Επιπλέον, στα ΓΝΣ, στα Ειδικά Γραφεία και στα Δικαστικά Γραφεία, θα εφαρμόζονται 
και τυχόν ειδικοί κανόνες υγιεινής που ισχύουν στα υπουργεία, ΑΕΙ, ΝΠΔΔ και Αρχές 
στα οποία αυτά στεγάζονται. 
Άρθρο 4 
Ειδικές Ρυθμίσεις 
1.Κατά το διάστημα από 09-11-2020 έως και 30-11-2020, οι Λειτουργοί του ΝΣΚ, 
οφείλουν να προετοιμάζουν και να συζητούν τις υποθέσεις που εξαιρούνται από την 
αναστολή εκδίκασης και αναφέρονται στο άρθρο 1 της 
ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/06-11-2020 (Β’4899). 
2.Στο ίδιο διάστημα, οι Λειτουργοί του ΝΣΚ, οφείλουν να διεκπεραιώσουν τυχόν 
εκκρεμότητες, να προετοιμάσουν και να καταθέσουν δικόγραφα και να εκκαθαρίσουν 
το αρχείο τους. 
Άρθρο 5 
Λειτουργία συλλογικών Οργάνων ΝΣΚ 
1. Λειτουργία Τμημάτων, Ολομελειών, υπηρεσιακών και πειθαρχικών Συμβουλίων. 
Έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020, τα Τμήματα, οι Ολομέλειες καθώς και τα 
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του ΝΣΚ, συνεδριάζουν από απόσταση, μετά 
από απόφαση του Προέδρου τους. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα, κατεπείγοντα 
ερωτήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ατομική γνωμοδότηση, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του Γραφείου και του Προέδρου του Τμήματος, 
στο οποίο ανήκει το ΓΝΣ που υπηρετεί αυτός που γνωμοδοτεί. 
 
2. Λειτουργία Τριμελών Επιτροπών. 
Έως και την 30ή Νοεμβρίου 2020, οι Τριμελείς Επιτροπές θα λειτουργούν με τον τρόπο 
που ο προϊστάμενος του εκάστοτε Γραφείου θεωρεί ασφαλέστερο για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού. Οι Πράξεις μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά. Ψηφιακά 
μπορούν να υπογράφονται από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής και τα Πρακτικά, τα 
οποία υπόκεινται σε έγκριση από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

 

 

 

 

 


