
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώ-
ρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων δια-
σκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων και ιδιωτικών 
γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης 
αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοι-
κτών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020.

2 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-
λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό 
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733 (1)
   Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-

ρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, 

χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων 

διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων και ιδιω-

τικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμά-

θησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών 

και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας, για 

το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 

27.3.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-

ού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 
2 και της παραγράφου 4 αυτού.

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

3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α΄ 159).

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

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

6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

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

9. Την αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

10. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο 
Αυγενάκη» (Β' 3099).

11. Την αριθμ. 43650/7-6-2019 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, 
της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε ανα-
γκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκλη-
ση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων» 
(Β΄ 2213).

12. Το π.δ. 219/2006 «Περί καθορισμού των όρων και 
των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών 
Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλη-
μάτων» (Α΄ 221).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

14. Την αριθμ. Β1α/οικ 17731/12.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας θεάτρων, 

κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
κέντρων διασκέδασης, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό 
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, κατά τα 
αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των παιδό-
τοπων στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας παιδότοπων 
που λειτουργούν σε χώρους άσκησης διαφορετικής δρα-
στηριότητας, υπό την έννοια του άρθρου 10 της αριθμ. 
43650/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2213), 
περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους παιδότοπους.

3. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας δημό-
σιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών 
εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και 
ανοικτών, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προλη-
πτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα 
στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΝΔΩΝΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 (2)
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-

λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνι-

κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρο-

νικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α΄ 55).

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

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

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

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

6. Την από 12.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 17732 /12.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριά-

σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές 
που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προ-
στασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων, για το χρονικό 
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προλη-
πτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα 
στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

Άρθρο δεύτερο
Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριά-

σεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην αυτών που αφο-
ρούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας 
και τη δημοσίευση αποφάσεων, καθώς και αυτών του 
VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς 
Σύνθεσης μόνο για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 
έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 ει-
σήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
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Άρθρο τρίτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών 

δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της 
Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 
27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, 
κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:

1. Αναστέλλονται από τις 13.3.2020 έως και τις 
27.3.2020:

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικα-
στηρίων,

β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέρ-
γεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπι-
ον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, 
καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,

γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκα-
στικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου:

α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση προσωρινών διαταγών και η εκδίκα-

ση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ήδη 
προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού δια-
στήματος της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων,

γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου 

των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για 
την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσε-
ων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας 
προβλέπεται τέτοια κλήρωση,

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

στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο 
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός 
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.5.2020,

ζ) 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 31.1.2021.

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 δικαστηρίων περιορίζεται στις 
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέ-
σεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδι-
κάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων 
που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου 
διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτή-
ρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα 
ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με 
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις 
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών 
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς 
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του 
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα 
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και 
στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.

Άρθρο τέταρτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευ-

τικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα 
από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο πέμπτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-

ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, 
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της 
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Υγείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   




