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Αριθμός Πράξεως 53 /2021

η Προϊσχαμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Δράμας:

Αφού λάβαμε υπόψη την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:22439/2021 (ΦΕΚ Β' 1441/10-4- 

2021) ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ -  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.».

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Ότι διατηρείται σε ισχύ η Πράξη μας με αριθμό 51/2021 η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 

με την με αριθμό ΔΙα/ΓΠ.οικ.: 20651/2021 (ΦΕΚ Β ' 1308/3-4-2021) ΚΥΑ έως και 

την Τρίτη 13-4-2021 και ώρα 6:00, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 εδ.β' της υπ’ 

αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ.: 22439/2021 (Φ ΕΚ Β ' 1441/10-4-2021) ΚΥΑ.

Ότι κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και 

τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 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,

3) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους 

κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο 

προσωρινής κράτησης,

4) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής 

μέχρι και τις 31.12.2023 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 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά 

περίπτωση για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

5) Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν 

και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

6) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης

κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 

435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή 

διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 

557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον 

καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, 

στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός 

προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 

του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α ' 106) και στην

μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε 

παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος 

ΠΚ.





7) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης, εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης 

των ως άνω μέτρων (άρθρο 70ΠΚ).

8) Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες 

ποινική συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής, που 

προβλέπονται στα άρθρα 301-304 και 409-416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

- Γ ι α  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, χωρίς να δεσμεύεται από αυτές.

- Οι υποθέσεις που υπάγονται στην αναστολή εκδίκασης αποσύρονται οίκοθεν και 

θα προσδιοριστούν εκ νέου σε δικάσιμο μετά το πέρας τη αναστολής.

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 (ραντεβού).

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 Δράμας, 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 ενδιαφερόμενου 

προς διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης) στο χώρο των γραφείων της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικ<ί>ν.

Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Κοινοποίηση :

1) κ. Π ρόε δ ρο  Πρ ωτ οδ ικ ών  Δράμας

2 )  κ. Πρόεδρο  Δι κηγορ ικού  Συλλόγου  Δράμας

3)  κ. Δ ι ευθυν τή  Δι εύθυν σης  Αστ υνομ ί α ς  Δράμας


