
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44822 
Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια 

και τις εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως 

και 15.9.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - EΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ- 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

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

3. 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).

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

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

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

7. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 136).

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

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

10. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33202/28.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτε-
ρικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια 
και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της 
εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, 
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς πε-
ριορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 2033).

11. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.38746/20.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 
Δικαιοσύνης «Εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει 
προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών 
δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για 
το χρονικό διάστημα από 22.6.2020 έως και 15.7.2020» 
(Β’ 2456).

12. Τη θέσπιση αναγκαίων κανόνων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 για τη 
λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.

13. Την από 14.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

14. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.44235/13.7.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασδή-

ποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικαστι-
κών υπηρεσιών και των εισαγγελιών της χώρας μπορούν 
να γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη 
χρήση τεχνολογικών μέσων.

Άρθρο δεύτερο
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται 
στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζο-
νται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύ-
ρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα 
αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την 
ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας 
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ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδί-
ως τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέφθηκαν στην από 
14.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 
ήτοι:

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας 
προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, 
γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρι-
σταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατη-
ρίων),

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

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

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

Άρθρο τρίτο
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στα 

στρατιωτικά δικαστήρια και στις εισαγγελίες της χώρας.

Άρθρο τέταρτο
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 16.7.2020 έως την 

έναρξη του δικαστικού έτους, ήτοι έως και την 15.9.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί
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