
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6916 
   Ηχογράφηση Πρακτικών Ποινικής Δίκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 143 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

(ν. 4620/2019 «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας», Α’ 96),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και

ε) τoυ π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων 
με φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με 
την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της αποδεικτικής 
διαδικασίας και, ειδικότερα, των καταθέσεων των μαρ-
τύρων και των πραγματογνωμόνων και της απολογίας 
των κατηγορουμένων.

2. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται 
από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδη-
γίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με ηχο-
γράφηση και αποηχογράφηση που διενεργούνται με 
τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον 
παρίσταται αναγκαίο, με τη συνδρομή βοηθητικού 
προσωπικού.

3. Η διαδικασία της ηχογράφησης και της αποηχογρά-
φησης από τους γραμματείς των δικαστηρίων δύναται 
να υποστηριχθεί από ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα. Για το σκοπό αυτό:

Α) Δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συ-
στημάτων ΟΣΔΔΥ ΠΠ και του συστήματος ηχογράφησης - 
αποηχογράφησης των ποινικών δικαστηρίων ώστε το έκ-
θεμα κάθε δικαστηρίου να μπορεί να εξαχθεί από το πρώτο 
σύστημα και να εισαχθεί στο δεύτερο, στην περίπτωση 
που το δικαστήριο έχει ενταχθεί στο σύστημα ΟΣΔΔΥ ΠΠ.

Β) Δημιουργείται η δυνατότητα ένταξης καταλόγου 
αναγνωστέων κειμένων, καθώς και εγγράφων, που τα 
διάδικα μέρη καταθέτουν με την προσθήκη ετικετών και 
την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων, 
που να επιτρέπει την καταχώριση και την ανάκτησή τους. 
Δημιουργείται η δυνατότητα λειτουργίας αναζήτησης επί 
ηχητικού αρχείου της τρέχουσας δίκης.

Γ) Δημιουργείται η δυνατότητα για επισύναψη της 
απόφασης, κλεισίματος της ημέρας και διάθεσης των 
πρακτικών ανά ημέρα, η δυνατότητα πρόσβασης πα-
ραγόντων της δίκης στο αποηχογραφημένο κείμενο και 
στο ηχογραφημένο αρχείο.

Δ) Η αποηχογράφηση δύναται να πραγματοποιηθεί 
εντός του χώρου του δικαστηρίου ή σε χώρο άλλου δι-
καστηρίου. Η αποθήκευση του ηχογραφημένου και του 
αποηχογραφημένου κειμένου γίνεται στο κεντρικό απο-
θετήριο πρακτικών (ΚΑΠ) σε εξοπλισμό πληροφορικής 
(κεντρικό διακομιστή) που βρίσκεται στο υπολογιστικό 
κέντρο (computer room) του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση της ομα-
λής εξέλιξης της ηχογράφησης και αποηχογράφησης 
των πρακτικών των ποινικών δικών είναι η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου «Ψη-
φιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών 
Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».

5. Οι αίθουσες των δικαστηρίων, στις οποίες λειτουργεί το 
σύστημα ηχογράφησης αποηχογράφησης, ανακοινώνονται 
με απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται η υπ’ αρ. 45304/15-01-2021 όμοια (Β’ 136).

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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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