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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών της Επικράτειας . 

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 32                                          

Τ.Κ. 69 132 Κομοτηνή         

Πληροφορίες: Μ. Λιόλιου   

Τηλέφωνο: 2531060585    

FAX: 2531060461 

Κομοτηνή , 13 Απριλίου  2020 

Αριθμ. Εγκυκλίου  3 

 

 
Προς:  

1) κ.κ. Εισαγγελικούς Λειτουργούς της 

υπηρεσίας μας.  

2) Δνση Γραμματείας της υπηρεσίας μας.  

3) κ.κ. προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων 

της περιφερείας μας.  

ΚΟΙΝΟΠ.:  

1) Υπουργείο Δικαιοσύνης  /  

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, 

Διεθνών Νομικών Σχέσεων και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  /  

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης  /  

Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων και 

Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών 

Λειτουργών .  

2) Υπουργείο Εσωτερικών  

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου 

Δυναμικού  

Δημόσιου Τομέα .  

3) κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.  

4) κ. Πρόεδρο Εφετών Θράκης .  

 

 



Έχοντας υπόψη:  

α. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24403/ΦΕΚ Β΄ 1301/11-4-20 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής  Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης.  

β. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-20), όπως το πρώτο τροποποιήθηκε 

από τις όμοιες της 14/3/2020 (ΦΕΚ Α΄ 64) και της 20/3/2020 (ΦΕΚ 

Α΄ 68). 

γ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7884/12 -3-20 εγκύκλιο 

του Υπουργού Εσωτερικών . 

δ. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΠΔ/ΦΒ1/14757/ΦΕΚ Β΄ 1659/26-7-2011 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

ε. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΠΔ/ΦΒ1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.  

στ. Το γεγονός ότι η προσωρινή αναστολή του θέματος αποτελεί 

το αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο αποσυμφόρησης των δικαστικών 

υπηρεσιών από τον σημερινό  - επικίνδυνο πλέον για τη δημόσια 

υγεία -  συγχρωτισμό πολιτών, διαδίκων, δικηγόρων, δικαστικών 

υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών.  

 

Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της προσωρινής 

αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της 

επικράτειας (11/4-27/4/20) - όσον αφορά την υπηρεσία μας -               

ο  ρ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε      τ  α      ε  ξ  ή  ς : 



1.α. Περιορίζουμε την είσοδο του κοινού σε τρείς (3) μόνο ώρες  

και επιτρέπουμε αυτήν  κάθε εργάσιμη ημέρα από  ώρα 11.00 έως  

14.00. 

β. Η είσοδος των δικηγόρων επιτρέπεται ελεύθερα σύμφωνα με 

το άρθρο 34§2 ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Ενδείκνυται όμως 

προηγουμένως η τηλεφωνική τους επικοινωνία με το αρμόδιο 

γραφείο, ώστε να εξετασθεί εάν το ζήτημά  τους μπορεί να 

διευθετηθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος.  

2. Κάθε προσερχόμενος (δικηγόρος ή πολίτης) στην υπηρεσία 

μας πρέπει να κομίζει γραπτή αίτηση για οποιοδήποτε ζήτημά του, 

ώστε αυτό να αξιολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η είσοδος σε 

γραφείο θα γίνεται ύστερα από προφορική πρόσκληση του αρμοδίου 

υπαλλήλου, προς αποφυγή συνωστισμού . 

3. Κατατίθενται και παραλαμβάνονται μόνο αιτήσεις για 

ζητήματα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της  ανωτέρω υπ’ αρ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 24403/ΦΕΚ Β΄ 1301/11-4-20 ΚΥΑ και για κάθε άλλο 

ουσιωδώς κατεπείγον ζήτημα. Κάθε σχετική αμφισβήτηση επιλύεται 

πάραυτα από τον εισαγγελέα υπηρεσίας ή τον προϊστάμενο της 

εισαγγελίας.  

4. Η αλληλογραφία παραλαμβάνεται καθημερινά μεν από τα 

ΕΛ.ΤΑ, πλην όμως εναποτίθεται έτσι όπως παραλήφθηκε 

συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένο χώρο του αρχείου της υπηρεσίας 

και αναλαμβάνεται μετά την πάροδο διημέρου για άνοιγμα των 

φακέλων, πρωτοκόλληση, χρέωση κλπ. προς αποφυγή μόλυνσης από 

ιό COVID-19 που  τυχόν  έχει εμφιλοχωρήσει στα έγγραφα.  

5. Ενόψει του κανόνα της αναστολής των ποινικών δικών, ο 

εισαγγελικός λειτουργός που ορίσθηκε στην έδρα κάθε δικαστηρίου, 



ύστερα από έγκαιρη μελέτη καθορίζει τις κατεπείγουσες υποθέσεις, 

οι οποίες κατ΄ εξαίρεση πρόκειται να εκδικασθούν σύμφωνα με το 

άρθρ. 4§2 γ΄, δ΄, ε΄ της ανωτέρω ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1301/20) και 

αποσύρει τις υπόλοιπες φροντίζοντας να περιληφθούν οι πρώτες στο 

έκθεμα με την μνεία, ότι οι δεύτερες που είχαν προσδιορισθεί στην 

συγκεκριμένη δικάσιμη αποσύρθηκαν, επειδή δεν εμπίπτουν στις 

ανωτέρω εξαιρέσεις της ίδιας ΚΥΑ. Το έκθεμα αναρτάται στον 

καθορισμένο πίνακα της εισαγγελίας, στην θύρα της αίθουσας του 

ακροατηρίου και στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, 

καθώς επίσης  γνωστοποιείται με τηλεομοιοτυπία  στους προέδρους 

των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας μας.  

6. Παραγγέλλεται η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

 

 

O Εισαγγελέας Εφετών  

 

 

 

Γεώργιος Δ. Σκιαδαρέσης 

 

 

  


