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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Βέροια 11-11-2020

Αµ Πρωτ. 1186

ΠΟΤΕ"… ΕτκνκΛ|οΣ

προς

Τυυς: 1» …. Αντεισαγνελείς Πρωτοδικών Βέροιας

1» …. Γραμµατείς και Επιµελητές της νι…μ…'ας

…
κ. Εισαγγελέα ε…… Θεσσαλονίκης

κ. Διευθν'νανια Πρωτοδικείου Βέροιας

Κ Διευθυνσν(α Διοικητικού ΠρωτοδικΞωυ Βέροιας

κ. Προ…ιαµε'νη του Ειρηνοδικειαν Βέροιας

κ. Πμαίιπαμένη … Πταισµατοδικεώυ Βέροιας

Κ. Πρόεδµσ του Δικηγορικού Συλλογω Βέροιας

κ. Δ/νιη Αστυνοµικής Διεύθυνσης Βέροιας

1.7 Τις από 1-5-ΖοΖο, 25471020, 1434020, 11-3-2020 και 2042020 πράξεις ΝομυΘει…αύ

Περιεχοµένου.

Ζ.… Την υπ'αµι6 ΚΥΑ Δ1α|ΓΠ.αικ. 71341/6*11*Ζ(]20 (ΦΕΚ 4899/6711*2020], µε Θέµα

«Εκτακτα µέτρα ιιροσιααιας … δηµόσιας υγείας .… τον κίνδυνο περαιτέρω δω……
του καρωνοιου σον")… … σύνολο της Επικράτειας για το διάσκημα από 7 ΝοεμΒμίσυ

2020 έως καιτης Δευτέρας 30 Ν0εµβμώιι που.

31ο υπ'αριΘ. πρ…. 1086/12*1ο*20ω Σχέδιο Δράσης µας για την αντιµετώπιση του
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ων…-19.

σαςουµε 611

! αφ χµΩν & Μ…: απ 020 ! και… 30-11 01

& Αναστέλλανωι σι δίκες στις 11-11-1010, 19-11-1010, 26-11-2010 και 30-11-1020

Ενώ…ον του Μοναμελον'τ Πληµµελειοδικειου Βέροιας στις 10-11-2010, 13-11-1020, 17-11-

1020, 14-11-1010 και 17-11-110 ενώπιον ταν Τριμελούς Πλημµελειοδικε΄ωυ Βέροιας και

ενώπιον του Μονοµελούς Δικαστπρισν Ανηλίκων στις 1011-1010 Οισχετικές όικσνραφιες

απασόρσνται ΟΛΕΣ και Θα προσδιορισθούν εκ νέου, μετα το πέρας της αναστολής,…
&

- τη δικάσιµο της 11-11-1010 τον Α' Μανσμελόός πλημμελειαόικεισν όπου Θα

εκόικαστει η υπ'αμιΘ. 17ταν πινακίαυ υπόθεση

- της δικάσιμο τηζ 17…11-1σ10 ταν Τριμελούς πλημμελειαεικε1ον όπου θα εκδικαστει

η νπ'αριΘ & τον πινακα… απόθεση

. τη δικάσιµσ της 30-11-1010 ταν Β' Μονοµελσύζ Πλημµελεισδ…ειου, όπου Θα

εκδικαστει η υπ'αριΘ. που πινακα… υπόθεση.

, Η εκδίκαση αυωΦώβων πληιιιιεΜαατων Θα γίνεται μόνον εφόσον αφορά

κατηναρωαενα που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόΦωρης διαδικασίας.

…… νραφε1α η εενπηρ'ετηση των πολικών Θα γινεται Αποκ|ιει1τικΑ κΑι ΜΟΝΟ ΠΑ

κΑτεΠειΓονΣεΣ ΜΗΠΩΣ… από τις 10.00 έως τις 11.30 κατόπιν τηλεφωνυωύ ραντεβού

στα τηλεφωνα:

1331031009 : για περιπτώσεις ακρόασης από τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας.

1331032759 : για πΞμιπτωσεις ανηλικων

Δ,:οι ώρες εξυπηρετησης των δικηγόρων περιόριζαν… από ώρα 09.30 έως 13 οι],

κατόπιν προηγούμενου ραντεβου και σε κάθε περίπτωση κατα τον καθορισμό των

ραντε|3σ0 Θα δι'νεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση κουτ. Σε περιπτωση παν δικηγόρος

Θα προέρχεται χωρισ προηγουµενο ραντεβού 0α εξυπηρετείται μόνον εφόσον

διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισµός εντός της

υπηρεσίακ
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&… πολίτες Θα απευθύνονται.

. Στα Αστυνομικά τµήματα και Ασκυναμικούς Σταθμούς του τύπου κατοικιας τους

για την διεκπεραίωση αιτημάτων που έχουν κατοπτιγοντα χαρακτήρα και

χρήζουν αμςοης αντιμετώπιση( µε… αιτήσεις υπαγωγής στο Ν ποπ/1992

περι ακούσια:

. νοαηλςιας, υποθέσεις Αρµοδιότητας Εισαγγελέα προοταοι'ας Ζώων)

* Στα ΚΕΠ για την υποβολή αιτηοςως για την έκδοση αντιγραφον ποινικού

Μητρώου

π- Η υποβολή εγκλήοςων µε επείγοντα χαρακτηρα Θα γινεται στα οικςια

Αοτονομικα τμήματα.

& Στο Τµήµα Διοικητικού θα γίνονται δε!!!! αιτησ€ιξ που αφορούν αποκλειστικά,

αιιήσεις για ορισμό δικαστικού συμπαραΜάΙη και αιτήσεις για πνευματικη λύση γπµου
όταν συντρέχει λογος κατεπειγοντος.

το Τµήµα Εκτέλεσης Θα γινονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν για την εκδικαση

των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα … και … κΠΔ, ακύρωοης της

διαδικασιας κατα τα άρθρα 341 και 435 κπΔ, ακύρωοης της αποφαοης κατά τα άρθρα 430

και … κπΔ, αναβολήζ ή διακοπής εκτέλεσηζ της ποινής κατα τα άρθρα 555 και 557 κΠΔ,

καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καεοριοιιο συνολικής ποινής κατα το αρθρο

551 κπΔ, στην αποτιοη της χρηματικής ποινής σε δόσεις εν[ός προεεορι'ας κατα τα άρθρα

80 τον ισχύοντος ποινικού Κώδικα και 82 τον προιοχνοαντος πκ και στη µετατροπή της

χρηματικής ποινής ή του προστίµου ος παροχη κωνωΦελούς εργασιας κατα την παρ. 5 τον

ήρθα 81 τον προιοχύοαντος ….

οι αιτήοεις … τμήµα εκτέλεσης μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικα στο

ε…ει| ο1;οςνοττ…οιτοιο;ι;Θγοιιοο.ω…. Στην περιπτωση αυτή οι αιτήσεις Θα πρέπει να

είναι υπογεγραμιις'νες και να αποτελούν προιον οαοωοης.

Σε περιπτωση που οι αιτήσεις αφορούν κατηγορούμενο πο & τελεί υπό

κράτηση Θα υποβάλλονται αποκλειοτικα κατα τις ώρες 9 ου έως που π.μ
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91 Η είσοδος στα ως»… θα γίνεται αυστηρά ανά άτοµο, µε ανώτερο χρόνο

παραμονής τα &… (10) λεπτά, Θα γίνεται νποχρεωτική χρήση μη κωμικής µάσκας ω…

προσωπίδιις| από τους Δικασ(έ(, Εισαγγελείς, Συνηγόρους, διαδίκπυς και λοιπούς

παµισκάµΕνσυζ εντός των χώρων τ… ει…ννελιρς Πρωπ:δΛκών Βέροιας και Θα τηρείται

απόσταση ενάμιση (1,5) µέτρο… µεταξύ φνσικών προσώπων. Σε περΚπτωση µη

συμµορΦωσης …… τα παραπάνω, δεν ε… επιτρέπεται η παραμονή στους χώρους της

Εισαγγελιας Πρωτοδικών Βέροιας.

!! Σε ολους τους χώρρνς της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας υπάρχει διαθέσιµα

αλκοολούχα ανυσηπΠκά διάλυμα καθ… και μη ιατρικές μάσκες πρ…ρ…ς

έι…ννελε'ιις Πρωτοδικών


