ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γραφείο Προέδρου
Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2020

ΘΕΜΑ: Λειτουργία του Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της αναστολής των εργασιών του

Λαμβάνοντας υπόψη τη με ημερομηνία 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄, 55) και την σε εκτέλεση αυτής εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.
Οικ. 18176/15-3-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄, 864), με τις οποίες αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή της
λειτουργίας και των στρατιωτικών δικαστηρίων, καθώς και τη διάταξη του άρθρου 21
παρ. 1 στοιχ. α΄ του Π.Δ. 21/2002, καθορίζονται τα ακόλουθα αναφορικά με τη
λειτουργία του Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της αναστολής των εργασιών του και για
όσο αυτή διαρκέσει:
Α) Με δεδομένο ότι αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον του Ναυτοδικείου, πλην
των εξαιρέσεων που ρητά μνημονεύονται στην ως άνω ΚΥΑ, καθώς και οι νόμιμες και
δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών
ενώπιον των υπηρεσιών και δικαστηρίων, όπως και η παραγραφή των συναφών
αξιώσεων, η δε λειτουργία των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών περιορίζεται
στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, οι οποίες, σύμφωνα με
την ΚΥΑ, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων και εκείνων που κατά περίπτωση και
κατά την κρίση του Προέδρου και του Εισαγγελέα έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, δεν θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων και πάσης
φύσεως ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν
αφορούν εξαιρούμενες από την αναστολή υποθέσεις ή έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα
κατά την κρίση του Προέδρου. Ομοίως αιτήσεις για χορήγηση αποσπασμάτων
αποφάσεων, αντιγράφων αποφάσεων και βουλευμάτων και κάθε είδους εγγράφων
δικογραφιών από διαδίκους ή τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον ή τους συνηγόρους
τους, θα γίνονται δεκτές και θα εξετάζονται περαιτέρω μόνον εφόσον αφορούν σε
εξαιρούμενες από την αναστολή υποθέσεις ή όταν υφίσταται σπουδαίος λόγος για τη
χορήγηση αυτών και για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μόνο μετά από
έγκριση του Προέδρου ή κατά περίπτωση του Δικαστή Υπηρεσίας. Τέτοιες αιτήσεις
είναι επιθυμητό να υποβάλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δικαστηρίου (που αναγράφεται στην
ιστοσελίδα του Ναυτοδικείου Πειραιώς), ώστε ο χρόνος παραμονής του αιτούντος στο
κτήριο να περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο για την παραλαβή των αντιγράφων.
Κατ’ ακολουθίαν, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στους χώρους του
Δικαστηρίου προσώπων, ενεργούντα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, εφόσον η παρουσία
τους δεν σχετίζεται με τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις.

-2Β) Οι ώρες λειτουργίας της Γραμματείας του Δικαστηρίου για επικοινωνία με το
κοινό και την κατάθεση αιτήσεων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ή παραλαβή
αντιγράφων στις αναφερόμενες υπό στοιχείο Α΄ περιπτώσεις περιορίζονται από τις
09.00 έως τις 12.00.
Γ) Κατά την εκδίκαση αυτοφώρων πλημμελημάτων δεν θα παρευρίσκονται
στην αίθουσα του ακροατηρίου πέραν των δέκα (10) ατόμων, τηρώντας τα
καθοριζόμενα κάθε φορά μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας.
Δ) Οι Δικαστές Υπηρεσίες, οι οποίοι έχουν ορισθεί ανά ημέρα, δεν
υποχρεούνται να παρευρίσκονται στο Δικαστήριο κατά το χρονικό διάστημα της
αναστολής λειτουργίας του, αλλά οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή τηλεφωνική
διαθεσιμότητα, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία της Γραμματείας με αυτούς
για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος τυχόν ανακύψει. Ομοίως, οι Προεδρεύοντες
και οι Δικαστές των αυτοφώρων συνθέσεων οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή
τηλεφωνική διαθεσιμότητα για την περίπτωση εκδικάσεως αυτοφώρων
πλημμελημάτων κατά τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.
Ε) Τα ανακριτικά τμήματα του Ναυτοδικείου δεν θα ενεργούν πράξεις τακτικής
ανάκρισης πέραν αυτών που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα κατά την κρίση των
Ανακριτριών.

