
                     ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
                      Γραφείο Προέδρου 
                     Πειραιάς, 15-05-2020 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση Προσωρινής Αναστολής Λειτουργίας του Δικαστηρίου και της 
    Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου Πειραιά 
 
    Σύμφωνα µε την υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-05-20 (ΦΕΚ Β΄ 1857/15-
05-2020) κοινή απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των 
δικών ενώπιον του Ναυτοδικείου Πειραιά και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες 
για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των 
υπηρεσιών του δικαστηρίου και της εισαγγελίας, καθώς και της παραγραφής των 
συναφών αξιώσεων, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 
έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
 
    Ειδικότερα αναστέλλονται οι προσδιορισθείσες δίκες της 19-05-2020, 21-
05-2020, 26-05-2020 και 28-05-2020.  
 
    Εξαιρούνται από την εφαρμογή της αναστολής: 
 
    α) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά 
κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης 
διαδικασίας. 
    β) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 
κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο 
προσωρινής κράτησης. 
    γ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής 
των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 
αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, 
για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 
 
    Επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία οι γραμματείες του δικαστηρίου και 
της εισαγγελίας του Ναυτοδικείου Πειραιά. Τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται 
στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους καθώς και εκείνα που, κατά 
περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν 
κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθμίζονται με 
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών. 
 
    Με απόφαση του Προέδρου, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του 
δικαστηρίου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ναυτοδικείου Πειραιά, ορίζονται 
όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ΄ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία 
του δικαστηρίου και της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19. 


