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Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρου 15§7 περ. α \ υποπερ. δδ” του ν. 1756/1988 

«Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Καταστάσεως Δικαστικών 
Λειτουργών», με τις οποίες καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

β)Τα άρθρα πρώτο, δεύτερο και τέταρτο της με αρ. πρωτ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εθνικής 
Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών, με την οποία θεσπίζονται κανόνες τήρησης αποστάσεων στα 
δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβάλλεται το μέτρο της εν μέρει 
προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1ης 
Ιουνίου ’20 έως και 21 Ιουνίου ’20, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

γ)Την ανάγκη τήρησης έκτακτων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία 
των δικαστικών υπηρεσιών του δικαστικού μεγάρου Πειραιά ενόψει της 
πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και, ιδίως, των υγειονομικών μέτρων που 
προβλέφθηκαν στην από 25 Μαΐου 2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19

δ)Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Εφετείου Πειραιά και

ε)Το υπ’ αριθμ. 1/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διοίκησης και 
Διαχείρισης του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφασίζουμε ότι:
Οι εισερχόμενοι στο δικαστικό μέγαρο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 

χρήση μη ιατρικής μάσκας, να είναι εφοδιασμένοι με γάντια και ν’ 
απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό, που θα είναι διαθέσιμο στην 
είσοδο του μεγάρου και σ’ ευκρινή σημεία όλων των ορόφων. Ιδιαίτερα 
επιβάλλεται η χρήση της μάσκας κατά την είσοδο και παραμονή εντός των 
ανελκυστήρων και του κρατητηρίου του δικαστικού μεγάρου. Γίνεται 
ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας 
προσώπου σ’ όλες τις διαδικασίες στα ακροατήρια από τους δικαστές, 
εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους.

Η είσοδος στο κάθε γραφείο των δικηγόρων και του κοινού θα γίνεται 
κατά τον αριθμό των προσώπων που θα ορίζει ο αρμόδιος υπάλληλος, με το 
ανώτατο όριο των εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και περίκλειστων 
γενικά χώρων ν’ ανέρχεται σε ένα (1) άτομο ανά 10 m2, ενώ, παράλληλα, 
επιβάλλεται μεταξύ των φυσικών προσώπων τήρηση απόστασης κατ’ 
ελάχιστον 1,5 μέτρου.
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Το ανώτατο όριο των εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών 
ακροατηρίων ορίζεται στα 20-25 άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων 
για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

Μεταξύ των θέσεων καθημένων στα ακροατήρια θα παρεμβάλλονται 
δυο κενές θέσεις.

Η τήρηση τοιν δυο παραπάνω μέτρων θα γίνεται με την επίβλεψη και 
ευθύνη της αστυνομικής δύναμης του δικαστικού μεγάρου.

Απαγορεύεται η χρήση παντός είδους ανεμιστήρων.
Τα κλιματιστικά μηχανήματα κάθε είδους θα λειτουργούν με τέτοιο 

τρόπο, ώστε ν ’ αποφεύγεται η εκτόξευση από αυτά αέρα με ένταση. Για το 
σκοπό αυτόν, η ρύθμιση της θερμοκρασίας τους δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
των 25 -  26 βαθμών Κελσίου και η θέση σε λειτουργία τους θα γίνεται με το 
άνοιγμα του δικαστικού μεγάρου, ώστε, ιδίως κατά το χρόνο έναρξης των 
διαδικασιών στα ακροατήρια, η θερμοκρασία να έχει φθάσει στο επιθυμητό 
επίπεδο.

Κλιμάκιο δικαστικών υπαλλήλων, που θα βρίσκεται στην είσοδο του 
μεγάρου, θα ελέγχει τη ροή των εισερχομένων, θα εξυπηρετεί τους πολίτες 
κατευθύνοντάς τους στο σωστό τμήμα, απ’ το οποίο επιθυμούν να 
εξυπηρετηθούν και θα τους ενημερώνει αν είναι ελεύθερο ή έχει ήδη πολλή 
κίνηση, προκειμένου, κατ’ αυτό τον τρόπο, ν’ αποφεύγεται ο συνωστισμός και 
η πολύωρη παραμονή του κοινού εντός των χώρων του μεγάρου.

Οι δικηγόροι και οι πολίτες, που έχουν υποβάλει αίτηση για την έκδοση 
κάποιου πιστοποιητικού και δεν μπορούν να το λάβουν ηλεκτρονικά, θα 
ενημερώνονται τηλεφωνικά απ’ το αρμόδιο τμήμα της Γραμματείας ότι είναι 
έτοιμο και για την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα μπορούν να το 
παραλάβουν.

Ορίστηκε αριθμός τηλεφώνου, δια του οποίου οι δικηγόροι θα κλείνουν 
“ραντεβού” για την εξυπηρέτησή τους απ’ το πολιτικό τμήμα του Εφετείου. 
προκειμένου ν ’ αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Η παρούσα πράξη να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του δικαστικού 
μεγάρου Πειραιά και ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης
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