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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ 39/2020
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αφού έλαβα υπόψη: α) την με αριθμό ΔΙα/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β'
4899/6-11-2020) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» και
β) την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού
COVID-19 α, αποφασίζει και μέχρι την έκδοση νεότερης πράξης:
Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 7-11-2020 έως καί 30-11-2020:

ΟΡΙΖΟΥΜΕ
Ότι κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των ποινικών
δικαστηρίων.
Εξαιρούνται των ανωτέρω:
1) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που
κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
2) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών
Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι
προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις κατωτέρω περιπτώσεις 4
και 5 και που εξαιρούνται της αναστολής βάσει της υπ' αριθμ .Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/2020
(ΦΕΚ Β'4499/6-11-2020) ΚΥΑ υπουργικής απόφασης,
3) Εια τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής
και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το

δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την
εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους,
των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
5) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων
συμπληριόνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής
μέχρι και τις 31.12.2022 και οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος
παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την
έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά
περίπτωση για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
6)
Η
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των
αιτήσεων
αναστολής
εκτέλεσης
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το
άρθρο
551
ΚΠΔ,
στην
απότιση
της
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τα
άρθρα
80
του
ισχύοντος
ΠΚ
και 82
του
προϊσχύσαντος
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(π.δ.
283/1985,
Α'
106)
και
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παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος
ΠΚ.
7) . Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Καβάλας καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.
Επιπλέον:
1) Τα τμήματα της Γραμματείας της Εισαγγελίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν με
τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία κάθε
τμήματος, σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
2) Η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας που αφορά στη λειτουργία της
Εισαγγελίας, κατά προτίμηση θα πραγματοποιείται
από τους εισαγγελικούς
λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους της Εισαγγελίας, κατά περίπτωση,
κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης
3) Οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου
κατοικίας τους για τη διεκπεραίωση αιτημάτων τους (παράπονα, υποβολή μηνύσεων)
και μόνο αν κριθεί από τον επιληφθέντα αστυνομικό υπάλληλο ότι η υπόθεση είναι
επείγουσα και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης (ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση

κτλ) θα γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση του Εισαγγελέα Υπηρεσίας προκειμένου να
δίνονται αναγκαίες οδηγίες και κατευθύνσεις .
4) Ως προς τα τηρούμενα υγειονομικά μέτρα εντός των χώρων της Εισαγγελίας

Πρωτοδικών Καβάλας ισχύει η από 4 Νοεμβρίου 2020 πράξη μας και ειδικότερα:
α) Η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους (Δικαστές,
Εισαγγελείς, Γραμματείς, Δικηγόρους, διαδίκους, μάρτυρες, φρουρά) εντός των
ακροατηρίων, γραφείων και διαδρόμων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών,
β) Η χρήση αντισηπτικού υγρού χεριών, που υπάρχει στο διάδρομο των γραφείων
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από κάθε προσερχόμενο στους χώρους της υπηρεσίας
μας.
γ) Η σταδιακή είσοδος των προσώπων (πληρεξουσίων δικηγόρων, διαδίκων και
λοιπών πολιτών) στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ώστε να μην
υφίσταται συνωστισμός.
δ) Η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων
που χρησιμοποιούν τους χώρους της υπηρεσίας μας (ακροατήρια, γραφεία,
διαδρόμους).
ε)

Η

απαγόρευση

εισόδου

οιουδήποτε

άλλου

προσώπου

(πλην

του

ενδιαφερομένου προς διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης) στο χώρο των
γραφείων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.-

ΚΟΙΝ.
1) Πρωτοδικείο Καβάλας
2) Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας
3) Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

