
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστο-

λής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγ-

γελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

για το χρονικό διάστημα από 23.10.2020 έως και 

6.11.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

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

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

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

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64450/11.10.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Την ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 
στο τέταρτο επίπεδο προληπτικών μέτρων προστασί-
ας της δημόσιας υγείας (πολύ υψηλό), λόγω έξαρσης 
του κορωνοϊού COVID-19 στην εν λόγω περιοχή και τη 
συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος 
προστασίας της δημόσιας υγείας που καθιστά αναγκαία 
την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λει-

τουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της Περι-
φερειακής Ενότητας Καστοριάς για το χρονικό διάστημα 
από 23.10.2020 έως και 6.11.2020, προς περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

7. Την από 21.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

8. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.67844/22.10.2020 βε-
βαίωση Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Για το χρονικό διάστημα από τις 23 Οκτωβρίου 2020 

έως και τις 6 Νοεμβρίου 2020, την προσωρινή αναστολή 
λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικα-
στηρίων και της εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Καστοριάς για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 21.10.2020 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την αναστολή:

α) των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικα-
στηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη 
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και της 
εισαγγελίας, 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) 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.

β) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον 
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου 
του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, εφόσον κατά τη σύ-
νοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις 
που εμπίπτουν στις περ. δ’ και στ’.

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

ε) 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 εκτέλε-
σης 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 χρη-
ματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρ-
θρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019,
Α’ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) 
και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστί-
μου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 
του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

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 30.6.2021. 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. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και της 
εισαγγελίας περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για 
τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την 
παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των πολι-
τικών και ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων 
που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου 
διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, και γίνονται, 
εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τε-
χνολογικών μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρω-
σης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την 
περ. στ’ της παρ. 2 και την παρ. 3 διακοπή της δίκης 
και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από 
τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο 
Καστοριάς και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, 
αναρτάται και σε αυτήν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας Δικαιοσύνης
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