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ΠΡΑΞΗ 
Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Αφού λάβαμε υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, Α/Α 4, περ. 5β, υποπερ. βιβ, εδαφ. τρίτο, 14 παρ. 

1 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ περί εκτάκτων μέτρων προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7-11-2020 έως και τη Δευτέρα 30- 

11-2020

Αποφασίζουμε

Κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 9.11.2020 έως και τη Δευτέρα 

30.11.2020:

Α) Δεν θα γίνεται δεκτή η αυτοπρόσωπη κατάθεση στα Τμήματα της Εισαγγελίας 

Εφετών Αθηνών οιουδήποτε είδους αιτήσεων, αναφορών και λοιπών συναφών εγγράφων, 

πλην:

α) εκείνων που αφορούν στις εκδικαζόμενες υποθέσεις κατ’ εξαίρεση της προσωρινής 

αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων (άρθρο 1 παρ. 1, Α/Α 4, περ. 5β, 

υποπερ. βη', βθ', βι', βια', βιβ' εδάφ. δεύτερο της ανωτέρω ΚΥΑ),

β) αιτημάτων δικηγόρων και διαδίκων προς μελέτη δικογραφιών και τυχόν λήψης 

αντιγράφων τους, εάν αφορούν κατ’ εξαίρεση εκδικαζόμενες υποθέσεις,

γ) αιτήσεων άρσης ή αντικατάστασης προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων,

δ) τυχόν αιτήσεων για άσκηση έφεσης από τον Εισαγγελέα κατά βουλευμάτων και 

αποφάσεων, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων για προσωρινή αναστολή των νομίμων και 

δικαστικών προθεσμιών έως και την 30-11-2020, προκειμένου να αποφευχθεί η μετά τη 
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λήξη της αναστολής ενδεχόμενη αθρόα υποβολή τέτοιων αιτήσεων και κατά συνέπεια, η 

δυσχέρεια επεξεργασίας τους.

Β) Η υποβολή των αιτήσεων του άρθρου 1 παρ. 1, Α/Α 4, περ. 5β, υποπερ. βια' της 

ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και των αιτήσεων γνώσης των εισαγγελικών προτάσεων μπορεί να 

γίνεται και ηλεκτρονικά κατά το άρθρο 73 Ν. 4722/2020.

Γ) Οι κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών και Αντεισαγγελείς Εφετών οι οποίοι κατά το χρονικό 

διάστημα έως και 30-11-2020 είναι Εισαγγελείς Έδρας Δικαστηρίων πρωτοεισάκτων 

υποθέσεων θα επιμελούνται εγκαίρως προ της δικασίμου (τουλάχιστον τέσσερις ημέρες 

προ αυτής) για την εισαγωγή ή μη αυτών στο δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ανωτέρω ΚΥΑ για τις εκδικαζόμενες υποθέσεις κατ’ εξαίρεση της προσωρινής αναστολής 

των δικών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, αναλόγως, δε, του αριθμού και της βαρύτητας 

των εισαγομένων προς εκδίκαση υποθέσεων θα κρίνουν για την κατανομή ή μη αυτών 

χρονικά σε μέρη, κατά τα ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. 50/2020 Πράξη μας. Η εν λόγω 

κατανομή αυτονοήτως θα εξακολουθήσει για τις υποθέσεις του Πενταμελούς Εφετείου 

Αναστολών (άρθρο 1 παρ. 1, Α/Α 4, περ. 5β, υποπερ. βια' της ανωτέρω ΚΥΑ). Οι 

Προϊστάμενοι Εισαγγελείς Εφετών των Τμημάτων Ακροατηρίων θα ασκούν τη δέουσα 

εποπτεία για την τήρηση των ανωτέρω και σε περίπτωση εξαιρετικού κωλύματος του 

Εισαγγελέα Έδρας θα αναθέτουν τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας σε υπηρετούντα 

στο Τμήμα τους Εισαγγελικό Λειτουργό. Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν, προδήλως, τις 

υποθέσεις δικαστηρίων σε διακοπή, για τις οποίες, όπως ορίζει η ανωτέρω ΚΥΑ, αποφασίζει 

το δικαστήριο.

Δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50/2020 Πράξη μας υπ’ 

αριθμ. Ια, β μέτρα υγειονομικής προστασίας από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς, 

Δικαστικούς Υπαλλήλους και οποιονδήποτε προσέρχεται στους χώρους της Εισαγγελίας 

Εφετών Αθηνών, καθώς και τα υπ' αριθμ. 4 οριζόμενα περί τηλεργασίας από τους 

υπαλλήλους της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.-
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