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Κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης

Κ. Διευθύνουσα Πρωτοδικείου Βέροιας
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Κ- Δ/ντη ΑστυνομικήςΔιεύθυνσης Βέροιας

Δαμβάνοντας υπόι

1.- Την από 11-4-2020Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

2:-Την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ΔΊα/ΓΠ.οικ. 30340 /15-5-2020 (ΦΕΚ 1857/8/15-5-2020), µε θέµα«Επιβολή
του. μέτρουτης προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλωντωνΔικαστηρίων καὶ Εισαγγελιών
στο σύνολοτης Επικράτειας καὶτης Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργώνγια το χρονικό.

διάστηµααπό16-5-2020 έως 31-5-2020».

3.-Την υπ΄αριθ. 64/2020 πράξη της Προέδρου του Πρωτοδικείου Βέροιας, µε την οποία

προστίθενται δικάσιµοι Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου͵ στο χρονικό διάστηµα

γιατο οποίο περιστέλλονταιοι δικαστικές διακοπές



Ορίζουμε

ότι:
.Α: Η λειτουργία της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας θα γίνεταιµε όλο

το προσωπικό (πλην των δικαιουµένων άδεια ειδικού σκοπού του ἀρθρ. 5 παρ. 1 της

προαναφερόµενης ΠΝΠ σε συνδ.µε την µεαριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οιΚ8000/16-3-2020 εγκύκλιο

του Ὑπ. Εσωτερικώνκαὶ των παρεχόντων εργασία εξαποστάσεως), καὶθα διεκπεραιώνονται

όλες οι υποθέσεις κάθε αντικειμένου, τηρουµένων των αναγκαίων µέτρων που αναφέρονται

στοἀρθρ.7 της προαναφερόµενηςΚΥΑ,ἦτοι:
τ-. Χρήση μάσκας από τους συναλλασσόµενους

--. Τήρησης απὀ αυτούς αποστάσεων ασφαλείας 1,5 τουλάχιστον µέτρων μεταξύ τους

κατά την αναμονήτους εκτός των γραφείων καὶ
Είσοδος ενός ατόµου (1) κάθε φοράσεκάθεγραφείο προς εξυπηρέτηση µετην τήρησηουπαλλήλους.Β: Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας στις 19-

5-2020, 22-5-2020, 26-5-2020 και 29-5-2020 καὶ του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας

στις 21-5-2020,. 25-5-2020 και 28-5-2020. Οισχετικές δικογραφίες αποσύρονται ΟΛΕΣ καὶ θα

προσδιορισθούνεκ νέου, µετά το πέρας της αναστολής. Για το λόγο αυτό παρακαλούνταιοι
ενδιαφερόμενοι µόνο αν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος να προσέρχονταιγια τη χορήγηση

αντιγράφων δικογραφιών από τις ανωτέρω δικασίµους,
[5 Στα γραφεία του ποινικού μητρώου (αριθ. 102 καὶ 103), της εκτέλεσης { αριθ. 101),

τωνκατηγορητηρίων(αριθ. 104 } καὶ των ανηλίκων(αριθ. 107) δεν επιτρέπεταιη εἴσοδος σε

κανέναν πλην των υπαλλήλων, δεδομένου ότι τα γραφεία αυτάδεν διαθέτουν φυσικό αερισµό.

Τα προαναφερόµενα τμήματα πρόκειται άµεσανα μεταφερθούνσε νέα γραφεία, κατόπιν καὶ

της υπ'αριθ. 2/2020 απόφασης της ΟλομέλειαςτηςΕπιτροπήςΚειρίου καὶ του υπ΄αριθ. πρωτ.

ΔΔ1/2030 αιτήματοςµας, οπότε καὶ θα δύναται να λειτουργήσουν απρόσκοπτα. Έωςτότε η.

εξυπηρέτηση τωνδικηγόρωνκαι τουκοινού θαγίνεται από το γραφείο 105 των κλήσεων όσον

αφορά τα τμήματα του ποινικού μητρώου, της εκτέλεσης καὶ των κατηγορητηρίων και το

αφείο(αριθ. 107) όσον αφοράτο τµήµα των ανηλίκωνς»'''“''γραφείο (αρ: } ιφοράτο τμήμι η ὡς


