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"µας:

Τους: 1) …. Αν(Ξισαγγελείς Πρωτοδικών Βέροιας

1] κ κ, Γραµµατείς και Επιμελητές της Υπηρεσι΄ας

κο…:
Κ Εισαγγελεα ΕΦΗών Θεσσαλονίκης

κ. Διευθύνονω Πρωιοδικειου Βέροιας

κ. Διευθύνοντα ΔιοικητικοΩ Πρωτοδικείου κ……
κ. Πμοισ(αµένη … Ειρηνοδικείου Βέροιας

κ. Πμοισ(αμένη του ΠταισμαωδιΚείου Βέροιας

κ Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

κ. …… Αστυνοµικής Διεύθυνσης Εεμ0ιπς

Λα ναν…

1 * Τι: από 1, 71020, 15-1-1010, 1431020, 1131020 και …και)… Πράξεις Νομοθετικού

Περιεχομένον.

1 * την υπ΄αριΘ. κνΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6-11-ΖΠΖΠ (η… 4899/6*11*202ω, με Θέμα

«Έκτακτα µέτµα πρασ…σ1ας της δηµόσιας υγείας από ων κίνδυνο περαιτέρω διασποράς

του Κορωνο'…υ εονιυ-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το δω…… από 7 Νοεµβριου

2020 έως καιΙης Δευτέρας 3ο Νοεμβριου 2010».

3 -Το νπ'αμιΘ πρωτ. 1086/12*1Ο*ΖΟΖΩ Σχεδιο Δράσης µας για την αντιμετώπιση του
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πανω-15

…… νι… &… απο

& Αναστέλλονται ο1δίκες ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελε1π51κΞ[ου Βέρρ…ς στις

12-11-1020, 19-11-2010, 25-11-2010 Κω 30-11-2010 του Μονοµελούς Πληµµελε1οδιΚΞ΄ωυ

Βέρο1αζπσϊ1ς 10-11-1010. 13-11-2020, 17-11-2010, 24-11-2010 και 27-11-110 (οι: Τριµελούς

Πληµµελε1οδικείΩυ Βέμυ1αζ Κ… Η… Μονοµελούς Δικαστηρίου ΑνηλίΚων στις 25-11-2020

01 σχετικές δικογμαΦ1ες αποσύµονω1 ο… και θα πρρρ6ιορισΘονν εκ νέου, µετά το πέρας

της αναστολής, ΕΚΤΩΣ ΑΠΟ

- τη δικάσ1μο της 11-11-2020 που Α΄ Μονοµελ…)ς Πληµµελειοδικών όπου Θα

εκ61κασ[ε1η υπ'αριθ. 17… πινακωυ υπόθεση

, της δικάσ1µο της 17-11-2020 του Τριµελούς Πλημµελε1αδικεώυ όπου Θα εκει……

η υπ'αριθ Β του πινακιου υπόθεση.

» τη δικάσ1µυ της 311-1110211 του Β' Μονοµελσύς Πλημµελειοδικε1ου, όπου Θα

εκδικπσ[ε1 η υπ'αρ19. 1 του πινακίσυ υποθεση.

Η εκδ€καση αυωΦώρων πληµµελημ1΄πων Θα γίνεται μόνον εφόσον αφορά

…τη…ρρι1µενο που κρατείται δυνάµειτων διαταξΞων περ΄1αυτόφωρης διαδικασίας.

1) Στα γραφεία η εξυπηρέτηση των πολιτών Θα γινεται ΑποκΑειΣτικΑ κΑι Με…) ΠΑ

κΑτΕΠε1ωνΣεΣ πεΡ1πτ…ε1Σ από τις 111.01) έως τις 12.30 κατοπιν τηλεφωνικού ραντεβού

πτατηλέΦωνα:

13;1ο3ιεοε : για περιπτώσεις ακρόασης από τον Ε1σαγγελέα νπηρεσ1ιτς.

2331113169 : για περιπκώσε1ς ανηλ1κων

Δ,:Οι ωρες εξυπηρέτησης των δ1Κηγόμων πΞρ1ορίζον(α1 από ώρα 09.30 έως 13.00,

κατόπιν προηγούµενου ραντεβρν' και σε καθε περίπτωση κατά τον καθορ1σμό των

ραντεβου Θα δίνετα1προτεραώτηια στην εξυπηρέτηση τους Σε περ1πτωση που δικηγόρος

Θα προέρχεται πως προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετε1τ… µόνον εφόσον

διασΦαλίζπα1 η απαιτούμενη απόσταση και δεν νπάρχει συνωστισμός ενώς της

υπηρεσίας
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&… πολίτες Θα απευθύνονται:

, Στα Αστυνομική τμήματα και Αστυνομικούς Σταειιοας του τόπου κατοικιας τους

για την διεκπεραίωση αιτηρα'των που ε'χονν κατεπειγοντα χαρακτήρα και

χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης (ιδίως αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 2071/1951

περ'ιακοα'σιας

- νοσηλείας, υποθέσεις Αμµοδιότητας ΕισαγγελΕα Προστασίας Ζώων]

, Στα και για την υποβολή αιτήσεως για την έκδοση αντιγραφοσ ποινικού

μητµώον

Στ: Η υποβολη εγκλήσεων με επειγοντα χαρακτήρα Θα γινεται στα σικεια

Αστι…οιιικσ Τµήµατα.

& Στο Τμηµα Διοικητικού θα γινονται δεκτές αιτήσεις που αΦΩρουν απσκλειστικα,

αιτήσεις για ορισμό δικαστικού συµπαραστάΙη και αιτήσεις για πνεσματικη λυση να…
οταν συνκμέχει λόγος κατεπειγοντος.

Η: Στο τμήµα Εκτέλεσης Θα γινσνται δεκτές αιτήσεις που αφοροαν για την εκδίκαση

των αιτήσεων αναστολής εκτελεσης κατα τα άρθρα … και 497 κπΔ, ακύρωσης της

διαδικασιας κατα τα αρθρα … και 435 κ…, ακνρωσης της απόφασης κατα τα άρθρα …
και … κπΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 κπΔ,

καθώς και των αιτήσεων που αΦοµούν στον καθορισµσ συνολικής ποινής κατα τα α΄ρθρο

55: κπΔ, στην αποτιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντος προθεσμι΄ας κατα τα αρθρα
80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα και & του προ'ισχασαντος ΠΚ και στη μετατροπή της

χρηματικής ποινης η τον ποσστωοα σε παροχή κοινωΦελούς εργασιας κατα την παρ. 5 του

άρΒμ. 81 τον προισχι΄|σαν…ς τικ

οι αιτήσεις στο τμήμα εκτέλεσης μπορούν να απαβληΘσσν και ηλεκτρονικα στο

αν… είπεν:πωεΚκε|ε515Θγ3Ηοο.ω…. Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις Θα πρέπει να

ειναι υπογεγραμρε'νες και να αποτελονν προιον σάρωσης
Σε περιπτωση που οι αιτήσεις αφοσονν κατηγορούμενο πρ δεν τελεί υπό

… Θα υποβάλλονται αποκλειστικα κατα τις ώρες 9 ου έως 11.00 π.μ



ΑΔΑ 90Γ|ΒΑ4-ΕΕΦ

… Η είσοδος … γραφεια Θα γινει… α…ηρα ανα ακομα, με ανώτερο χρόνο

παραμονής ια δέκα (…. λεπια, Θα γινει… …ιαχρε…ικη' χρήση µη ιαιρικης μάσκαζ (όχι

προσωπι5αςι από …… Δικασιε'ς, εισαγγελεις, Συνηγόρους, διαδίκους και Μ……

παρισταμενσυς εντός των χωρα… της Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας και Θα τηρείται

απόσταση εναμιαη …. με:… µε(αξι) Φνσικών προσώπων Σε περίπτωση μη

συµμόρφωσης προς ια παραπανω, δεν θα επιτρέπεται η παραμονή στους χώρους της

εισαγγελια= Πρωτοδικών Βέροιας.

" Σε αλ… πως χώρους … ΕισαγνεΜας πρ…οεικών Βέροιας υπαρχει διαθέσιμο

αλκοολούχα αντισηπτικο διαλυµα καθώς και μη ιατρικές μάσκες προστασίας.

* εισαγγελεαώρ…ο……


