
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κο-
πής 2021, με θέματα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021» και «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΗΜΙΚΑ 
ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-CAMPANULA SAXATILIS».

2 Έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά κέρματα 
ευρώ κοπής 2021, σε συσκευασία τρίπτυχου 
εντύπου blister, με θέμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΝΑΞΟΣ».

3 Έκδοση χρυσών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 
2021, με θέματα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  - ΟΙ 
ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΟΡΤΑΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ».

4 Ηχογράφηση Πρακτικών Δίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/2232/0025 (1)
   Έκδοση αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων, κο-

πής 2021, με θέματα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021» και «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΗΜΙΚΑ 

ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-CAMPANULA SAXATILIS».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπο-
γραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμί-
ζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου 
και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 203).

2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του 
ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, 
πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 127), όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών (Α’ 181), όπως ισχύει.

5) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6) Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7) Την από 15/1/2021 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€5, κοπής 2021, με θέμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021».

8) Την από 15/1/2021 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, σε συσκευασία τρι-
πτύχου εντύπου blister, ονομαστικής αξίας €5, κοπής 
2021, με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ-CAMPANULA SAXATILIS».

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού ύψους 72.847,13€, εκ της οποίας 
το ποσό των 30.662,43€ αφορά την έκδοση του αργυρού 
συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας €5, κοπής 
2021, με θέμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
2021» και το ποσό των 42.184,70€ αφορά την έκδοση 
του αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξί-
ας €5, σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου blister, κοπής 
2021, με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ-CAMPANULA SAXATILIS». Η εν λόγω δαπάνη θα 
αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικο-
νομικού έτους 2021, Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000, 
Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου 2420918001, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 και 
του ν.δ. 488/1974.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου 
κατά το ποσό των 120.970,00€ (πλέον φορολογικού εσό-
δου προερχομένου από Φ.Π.Α.), εκ της οποίας το ποσό 
των 64.520,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του 
αργυρού συλλεκτικού νομίσματος, ονομαστικής αξίας 
€5, κοπής 2021, με θέμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΩΝ 2021» και το ποσό των 56.450,00€ αφορά τα 
έσοδα από τη διάθεση του αργυρού συλλεκτικού νομί-
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σματος, ονομαστικής αξίας €5, σε συσκευασία τριπτύχου 
εντύπου blister, κοπής 2021, με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝ-
ΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-CAMPANULA SAXATILIS», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών 
νομισματικών προϊόντων, τα οποία θα διατίθενται από το 
Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος:

Α) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 
€5, κοπής 2021, με θέμα «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021», έως την ποσότητα των δύο χιλιάδων 
(2.000) τεμαχίων.

Β) Αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας €5, 
σε συσκευασία τριπτύχου εντύπου blister, κοπής 2021, 
με θέμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
CAMPANULA SAXATILIS», έως την ποσότητα των πέντε 
χιλιάδων (5.000) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 2/2235/0025 (2)
Έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά κέρματα 

ευρώ κοπής 2021, σε συσκευασία τρίπτυχου 

εντύπου blister, με θέμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΝΑΞΟΣ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπο-
γραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμί-
ζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου 
και άλλων τινών διατάξεων» (Α’  203).

2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του 
ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, 
πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’  81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 127), όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

5) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6) Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7) Την απόφαση (ΕΕ) 2020/1997 της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας της 24ης Νοεμβρίου 2020, σχε-
τικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων 
που πρόκειται να εκδοθούν το 2021(ΕΚΤ/2020/57) 
(ΕΕ L 410/104/7.12.2020).

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 59.000,00€. Η εν 
λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις οικονομικού έτους 2021, Ειδικού Φορέα 
1023-711-0000000, Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου 
2420918001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 
του ν. 1473/1984 και του ν.δ. 488/1974.

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσί-
ου κατά το ποσό των 129.000,00€ (πλέον φορολογικού 
εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά 
κέρματα ευρώ κοπής 2021, σε συσκευασία τρίπτυχου 
εντύπου blister, με θέμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΝΑΞΟΣ».

Μέγιστο όριο της έκδοσης ορίζουμε την ποσότητα των 
δέκα χιλιάδων (10.000) σειρών, οι οποίες θα διατίθενται 
από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

 Αριθμ. 2/2236/0025 (3)
    Έκδοση χρυσών συλλεκτικών νομισμάτων, κοπής 

2021, με θέματα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ 

ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΣ-

ΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΟΡΤΑΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

    Έχοντας υπόψη:
1) Το ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπο-
γραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι’ ης ρυθμί-
ζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου 
και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 203).

2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του 
ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, 
πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 «Με-
ταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και 
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άλλες διατάξεις» (Α’ 127), όπως συμπληρώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα-
πεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 242).

4) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’  181), όπως ισχύει.

5) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6) Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

7) Την από 15/1/2021 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (mini gold plus) ονο-
μαστικής αξίας €100, κοπής 2021, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ».

8) Την από 15/1/2021 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση 
χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (mini gold) ονομαστι-
κής αξίας €50, κοπής 2021, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗ-
ΡΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΟΡΤΑΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ».

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού ύψους 364.265,49€ εκ της οποίας 
το ποσό των 263.502,64€, αφορά την έκδοση του χρυσού 
συλλεκτικού νομίσματος (mini gold plus) ονομαστικής 
αξίας €100, κοπής 2021, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟ-
ΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ» και το ποσό 
των 100.762,85€ αφορά την έκδοση χρυσού συλλεκτικού 
νομίσματος (mini gold) ονομαστικής αξίας €50, κοπής 
2021, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΟΡΤΑΡΑ 
ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ». Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικονομικού έτους 2021, 
Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000, Αναλυτικού Λογα-
ριασμού Εξόδου 2420918001, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του ν. 1473/1984 και του ν.δ. 488/1974.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου κατά 
το ποσό των 405.243,00€, (πλέον φορολογικού εσόδου 
προερχομένου από Φ.Π.Α.), εκ της οποίας το ποσό των 
290.328,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του χρυσού 
συλλεκτικού νομίσματος (mini gold plus) ονομαστικής 
αξίας €100, κοπής 2021, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟ-
ΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ» και το ποσό 
των 114.915,00€ αφορά τα έσοδα από τη διάθεση του 
χρυσού συλλεκτικού νομίσματος (mini gold) ονομαστικής 
αξίας €50, κοπής 2021, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑ - Η ΠΟΡΤΑΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση των ακόλουθων συλλεκτικών 
νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό 
Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της 
Ελλάδος:

Α) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα (mini gold plus) ονο-
μαστικής αξίας €100, κοπής 2021, με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ», έως 
την ποσότητα των χιλίων διακοσίων (1.200) τεμαχίων.

Β) Χρυσό συλλεκτικό νόμισμα (mini gold) ονομαστικής 
αξίας €50, κοπής 2021, με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟ-

ΝΟΜΙΑ - Η ΠΟΡΤΑΡΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ», έως την ποσότητα 
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) τεμαχίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 45304 (4)
Ηχογράφηση Πρακτικών Δίκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 143 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 

(ν. 4620/2019 Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
Α’ 96).

2. To άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την περ. 22  του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.».

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

5. To π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 136), 
όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με 
φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την 
ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας από 
την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής 
διαδικασίας.

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 
την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον 
παρίσταται αναγκαίο, με την 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 ηχογράφη-
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σης - αποηχογράφησης των ποινικών δικαστηρίων ώστε 
το έκθεμα κάθε δικαστηρίου να μπορεί να εξαχθεί από 
το πρώτο σύστημα και να εισαχθεί στο δεύτερο στη πε-
ρίπτωση που το δικαστήριο έχει ενταχθεί στο σύστημα 
ΟΣΔΔΥ ΠΠ.

Β) Δημιουργείται η δυνατότητα ένταξης καταλόγου 
αναγνωστέων κειμένων καθώς και εγγράφων που τα διά-
δικα μέρη καταθέτουν με την προσθήκη ετικετών και την 
υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων που 
να επιτρέπει την καταχώρηση 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 ανακοι-
νώνονται με απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης 
του έργου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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