
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγ-
γελιών της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 6η και την 7η 
Φεβρουαρίου 2023.

2 Κήρυξη Kατάστασης Eιδικής Kινητοποίησης Πο-
λιτικής Προστασίας περιοχών της Χώρας την 6η 
Φεβρουαρίου 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. 1411 οικ. (1)
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγε-

λιών της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερει-

ακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 6η και την 7η 

Φεβρουαρίου 2023.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 22 παρ. 2 του Κώδικα 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109) και β) 90 του Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2) Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 διόρθ. σφαλμ. Α’ 126).

4) Το από 05.02.2023 έγγραφο της Προέδρου του Αρεί-
ου Πάγου.

5) Την ανάγκη αναστολής της λειτουργίας των εργασι-
ών όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέ-
ρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας 
και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 6η 
και την 7η Φεβρουαρίου 2023, λόγω των αιφνιδίων και 
έντονων καιρικών φαινομένων.

6) Την υπ’ αρ. 5559/05.02.2023 εισήγηση της περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με 
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Την αναστολή εργασιών όλων των δικαστηρίων και 

εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας, για την 6η και την 7η Φεβρουαρίου 2023, 
λόγω των αιφνιδίων και έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω αναστολής:
Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ:
- Ειδικά για το Πρωτοδικείο Πειραιά επιτρέπεται από 

ώρας 11.00 η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων 
που αφορούν ναυτικές διαφορές, στις οποίες σωρεύεται 
αίτημα χορήγησης, αυθημερόν, προσωρινού σημειώμα-
τος περί απαγόρευσης απόπλου πλοίου.

- Περαιτέρω, προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α 
και 781 ΚΠολΔ που εκδόθηκαν από δικαστήρια των οποί-
ων η λειτουργία αναστέλλεται με την παρούσα, καθώς 
και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί 
αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης σε υποθέσεις πάσης φύ-
σεως και διαδικασίας οι οποίες χορηγήθηκαν έως την 
ματαιούμενη λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση 
της σχετικής αίτησης, ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον 
όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, παρατείνονται 
αυτοδικαίως μέχρι την νέα δικάσιμο της προσωρινής 
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διαταγής ή της κυρίας αιτήσεως, όποτε αυτή ορισθεί 
κατά τα κατωτέρω.

- Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν, θα προσδιο-
ρισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με πράξη των Προέδρων 
των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των Διευθυ-
νόντων τα δικαστήρια, με ενημέρωση της πλατφόρμας 
solon.gov.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των 
διαδίκων.

Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
- Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικα-

στηρίων εξαιρουμένων των ποινικών δικών:
α) αρμοδιότητας Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και 

Μονομελούς και Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 
των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 
3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε 
το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδί-
καση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης,

β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώ-
νεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2024 
στον πρώτο βαθμό ή μέχρι την 31η.12.2023 στο δεύτερο 
βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση, 
για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης,

γ) που έχουν διακοπεί για τις δικασίμους της 
6ης.02.2023 και 7ης.02.2023 και δεν υπάγονται στις ως 
άνω εξαιρέσεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε 
συνεδρίαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των 
διαδίκων, την εκ νέου διακοπή.

Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανω-
τέρω ορίζεται η 11.00.

δ) αρμοδιότητας Αυτοφώρων Πλημμελειοδικείων 
μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με 
κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’ άρθρον 423 Κ.Π.Δ) ή 
αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους. Ώρα 
έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των αυτοφώρων 
ορίζεται η 12:00.

- Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνο-
δειών καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημά-
των και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 και 
κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση 
δικαστικά όργανα.

- Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιορι-
στούν κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων 
κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής.

- Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύ-
ρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός 
νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα 
της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δι-
καστηρίου και, αν το δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, 
αναρτάται σε αυτήν.

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ
- Θα εξεταστούν από ώρα 12:00 και έπειτα οι επείγου-

σες αιτήσεις προσωρινών διαταγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην είσοδο των δικα-
στικών καταστημάτων που αφορά και στις ιστοσελίδες 
των δικαστηρίων, εφόσον υπάρχουν.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

    Αριθμ. 59 (2)
Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πο-

λιτικής Προστασίας περιοχών της Χώρας την 6η 

Φεβρουαρίου 2023.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 26 και των περ. β) και γ) της παρ. 2 του 

άρθρου 30 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Δια-
χείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρ-
θρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προ-
στασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 27),

β) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

γ) της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15.3.2020 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη» (ΥΟΔΔ 183).

2. Την ανάγκη κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Ατ-
τικής σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής 
Προστασίας και λήψης σχετικών έκτακτων μέτρων λόγω 
προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευ-
σης συμβάντων φυσικών καταστροφών την Δευτέρα, 
06 Φεβρουαρίου 2023.

3. Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομέ-
νων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδό-
θηκε την 05-02-2023 και ώρα 12:00.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης 

Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Διονύσου, Κηφισιάς, 
Αχαρνών, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αγίας Παρασκευής, 
Αμαρουσίου, Πεντέλης, Ηρακλείου, Παπάγου-Χολαρ-
γού, Φιλοθέης-Ψυχικού, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Μετα-
μορφώσεως, Νέας Ιωνίας, Παλλήνης, Σπάτων-Αρτέμιδος, 
Κρωπίας, και Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφέρειας 
Αττικής τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, λόγω προει-
δοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης 
συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετι-
κών έκτακτων μέτρων, ως ακολούθως:

Α) Στους ανωτέρω Δήμους της Περιφέρειας Αττικής 
τα εμπορικά καταστήματα και οι λαϊκές αγορές θα πα-
ραμείνουν κλειστά, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων 
που αναμένονται. Αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 
άμεσων και επειγουσών αναγκών του καταναλωτικού 
κοινού κατ’ εξαίρεση θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι 
ώρα 18.00: τα φαρμακεία, τα καταστήματα τροφίμων 
και super market, τα πρατήρια καυσίμων και τα κατα-
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στήματα πώλησης εργαλείων και αλυσίδων χιονιού για 
τα οχήματα.

Β) Απαγορεύεται από ώρα 18.00 η μεταφορά και η 
πώληση αγαθών μέσω υπηρεσιών delivery ή courier, 
στις ίδιες περιοχές.

2. Πλέον των ανωτέρω, για την Περιφέρεια Αττικής 
και για τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, λόγω προ-
ειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης 

συμβάντων φυσικών καταστροφών, ως ώρα προσέλευ-
σης των υπάλληλων στο Δημόσιο που δεν εργάζονται 
εξ αποστάσεως ορίζεται η δεκάτη πρωινή ανεξαρτήτως 
ωραρίου εργασίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2023

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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