
                     ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
                      Γραφείο Προέδρου 
                     Πειραιάς, 28-05-2020 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση Προσωρινής Αναστολής Λειτουργίας του Δικαστηρίου και της 
     Εισαγγελίας του Ναυτοδικείου Πειραιά 
 
 

    Σύμφωνα µε την υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/28-05-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2033/28-
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, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 01 
Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020, για προληπτικούς λόγους 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, μετά την παρέλευση του 
οποίου άρχεται η πλήρης λειτουργία του Δικαστηρίου και της Εισαγγελίας. 
 
    Ειδικότερα ματαιώνεται η εκδίκαση των υποθέσεων που είχαν 
προσδιοριστεί για τις ημερομηνίες 03-06-2020, 04-06-2020, 11-06-2020, 16-06-
2020 και 18-06-2020. 
 
    Εξαιρούνται από την αναστολή: 
 
    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) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 
497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης 
της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης 
της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν 
στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της 
χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ 
και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της 
χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την 
παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 
 
    δ) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής 
των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 
αναστολής μέχρι και τις 31-01-2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, 
για την εκδίκαση ή τη διακοπή 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. 
 


