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Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 του ν. 4690/30-5-2020 ΦΕΚ 

Α Ί 0 4 ο Πρόεδρος κάθε Πολιτ ικού Τμήματος του Αρε ίου Πάγου με 

πράξη του θα ορίσει αυτεπαγγέλτως ημέρα και ώρα συζήτησης στο 

ακροατήριο, όλων των υποθέσεων που ματαιώθηκαν από 13-3-2020 

έως 31-5-2020 λόγω της προσωρινής αναστολής της λε ι τουργίας 

των δ ικαστηρίων της χώρας για την αντ ιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19. 

Ο προσδιορ ισμός των υποθέσεων θα γίνει για το δικαστικό 

έτος 2020-2021 στις ήδη υπάρχουσες δ ικάσιμους ή και σε νέες 

εμβόλ ιμες δ ικάσιμους κατά την κρίση του Προέδρου του Τμήματος. 

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, θα γίνει 

με πρωτοβουλ ία του γραμματέα και θα ισχύει ως κλήτευση όλων 

των διαδίκων. 

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή 

ακυρότητας, η νέα δικάσιμος θα γνωστοποιηθε ί από το γραμματέα 

με ανάρτηση στο site του Αρείου Πάγου www.are iosraqos.gr . στην 

πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δ ικαστηρίων solon.gov.gr και στη 

δ ιαδικτυακή πύλη της Ολομέλε ιας των Δικηγορικών Συλλόγων 

porta l .o lomeleia.gr . 

Εξακολουθεί , να υφίσταται η δυνατότητα επαναφοράς της 

υπόθεσης με κλήση από τον επιμελέστερο των διαδίκων, η οποία θα 

κατατεθε ί ατελώς ενώπιον της Γραμματε ίας του Πολιτ ικού Τμήματος 

και Αρχείου του Αρείου Πάγου. 
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Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691 Α και 781 του ΚΠολΔ, 
καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί 
αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε 
υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν 
μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της 
σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής 
της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι 
τη νέα δικάσιμο, υπό τον όρο συζήτησης της υπόθεσης. 

Οι λοιπές διαδικαστικές πράξεις διεξάγονται κανονικά στη 
Γραμματεία του Αρείου Πάγου σε πλήρη λειτουργία, από την 1η 

Ιουνίου 2020. 
Η λειτουργία του Δικαστηρίου και της Εισαγγελίας του Αρείου 

Πάγου θα γίνεται σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα, που 
προβλέφθηκαν στην από 25-5-2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19, 
ήτοι: 

1. Ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας 
προστασίας προσώπου από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, 
συνηγόρους και διαδίκους. 

2. Διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε 
όλους τους χώρους. 

3. Τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων. 
4. Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών 

αιθουσών στα 20-25 άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για 
τις μεγαλύτερες αίθουσες. 
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