
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αρ. Πρωτ. .357/30-3-2020 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Προς: 

Τους: 1) κ.κ. Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Βέροιας 

2) κ.κ. Γραμματείς και Επιμελητές της Υπηρεσίας 

ΚΟΙΝ: 

Κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης 

Κ. Διευθύνουσα Πρωτοδικείου Βέροιας 

Κ. Διευθύνουσα Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας 

Κ. Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Βέροιας 

Κ. Προϊσταμένη του Πταισματοδικείου Βέροιας 

Κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 

Κ. Δ/ντη Αστυνομικής Διεύθυνσης Βέροιας 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Ι.-Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

2.- Την υπ'αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21159/27-3-2020 (ΦΕΚ 1074/Β/27-3-2020}, με θέμα 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

για το χρονικό διάστημα από 28-3-2020 έως 10-4-2020». 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΡΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας 
Τ.Κ.: 59132 Βέροια 
Τηλ: 23310 32809 
Fax: 23310 32760 
e-mail: eisagver@yahoo.gr 

Αποφασίζουμε ότ ι : 



Α: Η λειτουργία της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας περιορίζεται 

στο αναγκαίο προσωπικό για τη διεκπεραίωση των περιπτώσεων που έχουν κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ιδίως αυτόφωρα εγκλήματα και 

συνοδείες στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ενταλμάτων σύλληψης. 

Β: Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον του ΜΟΔ Βέροιας την 6-4-2020, του Τριμελούς 

Πλημμελειοδικείου Βέροιας στις 3-4-2020, 7-4-2020, &10-4-2020 και του Μονομελούς 

Πλημμελειοδικείου Βέροιας στις 2-4-2020, & 9-4-2020. Οι σχετικές δικογραφίες 

αποσύρονται ΟΛΕΣ και θα προσδιορισθούν εκ νέου, μετά το πέρας της αναστολής. Για το 

λόγο αυτό στο Τμήμα Μηνύσεων και στο Τμήμα Κλήσεων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις 

λήψης αντιγράφων δικογραφιών, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δικογραφίες που θα 

δικαστούν μέσα στο διάστημα αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας ενώ κατ'άρθρο 

τέταρτο της προαναφερόμενης ΚΥΑ οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 

διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και 

των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων αναστέλλονται από 28-

3-2020 έως 10-4-2020, Αν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος για τη λήψη αντιγράφου 

δικογραφίας, τούτο θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και το έγγραφο να παραδίδεται 

στον αρμόδιο γραμματέα στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας. 

Γ: Ηκλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του ΜΟΔ Απριλίου δεν θα 

πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι τον Απρίλιο δεν εκρεμεί στο ΜΟΔ Βέροιας προς εκδίκαση 

κακούργημα υπό παραγραφή ούτε με προσωρινά κρατούμενους, των 

οποίωνσυμπληρώνεταικατά περίπτωση το ανώτατοόριοπροσωρινήςκράτησης. 

Δ: Αναστέλλεται προσωρινά για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η εξυπηρέτηση του 

κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, ΕΚΤΟΣ ανκατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής 

συνεννόησης, συμφωνηθεί κατ'ιδίαν συνάντηση. Οι ώρες εξυπηρέτησης των δικηγόρων 

περιορίζονται από ώρα 09.30 έως 13.30, ο οποίοι θα υποβάλλουν αποκλειστικά γραπτά 

όλα τα αιτήματα και μόνο για κατεπείγοντα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 



Ε: 0ι πολίτες θα απευθύνονται: 

Στα Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς του τόπου κατοικίας τους 

για την διεκπεραίωση αιτημάτων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (ιδίως αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 2071/1992 

περί ακούσιας νοσηλείας, υποθέσεις Αρμοδιότητας Εισαγγελέα Προστασίας 

Ζώων) 

- Στα ΚΕΓΙ για την υποβολή αιτήσεως για την έκδοση αντιγράφου ποινικού 

μητρώου 

ΣΤ: Η υποβολή εγκλήσεων με επείγοντα χαρακτήρα θα γίνεται στα οικεία 

Αστυνομικά Τμήματα. 

Ζ: Στο Τμήμα Διοικητικού θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν που αφορούν 

αποκλειστικά, αιτήσεις για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη και αιτήσεις για πνευματική 

λύση γάμου όταν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος. 

Η: Στο Τμήμα Εκτέλεσης θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν αποκλειστικά σε 

κρατούμενους σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή ενταλμάτων σύλληψης. Οι υπόλοιπες 

θα διεκπεραιωθούν στο μετά την αναστολή χρονικό διάστημα. 

Θ: Στο Τμήμα Ανηλίκων θα γίνονται δεκτές έγγραφες αιτήσεις ακροάσεων, που θα 

κρίνονται ως κατεπείγουσες από τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας. 

Ι: Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις καθώς και για κάθε αίτημα οι 

συναλλασσόμενοι με τα τμήματα της υπηρεσίας μας (δικηγόροι και πολίτες) θα πρέπει να 

προσέρχονται με γραπτές αιτήσεις, οποιουδήποτε αιτήματος τους, ώστε να αξιολογείται 

από τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας, πριν εισέλθει κάποιος εντός γραφείου της Εισαγγελίας για 

εξυπηρέτηση. Το έγγραφο αυτό θα παραδίδεται στον αρμόδιο γραμματέα στην κεντρική 

είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας. Η είσοδος οποιουδήποτε θα γίνεται κατόπιν 

ενημέρωσης του Εισαγγελέα Υπηρεσίας, ώστε να μην εισέρχεται κανείς αδιάκριτα στα 

γραφεία. 




