
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Αριθμ. .4.5.1

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΑΞΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Αφού λάβαμε υπόψη :
1. Τα άρθρα 1 σημείο 4 και 14 της υπ' αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 28503/8-5-2021 (ΦΕΚ Β' 
1872/8-5-2021) Απόφασης 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 - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με 
θέμι
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από τη Δευτέρα, 10 Μαίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαϊου 
2021
2. Τά άρθρα 11 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατέ 
κορω’
3. Τη 
κορονοϊού, την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων 
στην

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω

και ώρα 06:00".

επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
νοίού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α' 55).
ν προάσπιση της δημόσιας υγείας, την αντιμετώπιση της διασποράς του

ως άνω Υπηρεσία και των πολιτών.
ΟΡΙΖΟΥΜΕ

τα κάτωθι αναφορικά με την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Λαμίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό 
διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 
Μαίου 2021 και ώρα 06:00 (αρ. 14 ως προς το χρόνο ισχύος):
Α. Αναστέλλονται προσωρινά για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας οι δίκες 
ενώπι|ον των ποινικών δικαστηρίων, ήτοι του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας 
και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, και ειδικότερα οι ποινικές δίκες :
1) ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας στις 12-5-2021,
2) εν,
ακροάτήρια Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, τακτικού πινακίου και πινακίου 
εφέσεων και
3) ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας στις 13-5-2021,
εκτός εκείνων των υποθέσεων πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων

ιπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας στις 13-5-2021 και στα δύο

ρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής 
μέχρι τις 31-12-2022 και πλην των κάτωθι αναφερόμενων εξαιρέσεων.
Οι υπόλοιπες δικογραφίες που αφορούν τις δίκες που αναστέλλονται αποσύρονται 
από τα πινάκια, πλην των κάτωθι υπό στοιχεία Β και Γ αναφερόμενων εξαιρέσεων,

συμπ,
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οι υποθέσεις που αφορούν τις δίκες που αναστέλλονται θα προσδιορισθούν εκ 
ι και οι διάδικοι και μάρτυρες θα λάβουν νέες κλήσεις μετά το πέρας του

ενώ 
νέοι 
χρόύου αναστολής λειτουργίας.
Β. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της εν μέρει αναστολής σύμφωνα με την ως άνω 
αναφερόμενη Κ.Υ.Α. για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα από 10-5-2021 έως 
και 17-5-2021 : α) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά 
κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης 
διαδικασίας, β) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού 
Ορκωτού Δικαστηρίου Λαμίας, γ) 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, καθώς και 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, για τις οποίες το Δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση για την 
εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών, δ) οι ποινικές δίκες που αφορούν την εκδίκαση 
ενδίκμιν μέσων κατά αποφάσεων, με κατηγορούμενους, οι οποίοι εκτίουν ποινή 
στερητική της ελευθερίας σε εκτέλεση των ως άνω αποφάσεων, ε) η εκδίκαση 
κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, στ) οι 
ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και 
παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση και ζ) η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και 
κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής 
διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 
και 409 έως 416 ΚΠΔ.
Γ. Εξάλλου, εκδικάζονται αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης (άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ), 
ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ), ακύρωσης της απόφασης 
(άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ), αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής (άρθρα 555, 
557 ΚΠΔ), αιτήσεις καθορισμού συνολικής ποινής (άρθρο 551 ΚΠΔ), αιτήσεις που 
αφορούν στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα 
άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ, 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ και αιτήσεις που αφορούν 
στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς 
εργασίας κατ' αρ. 82 παρ.5 του προϊσχύσαντος ΠΚ, καθώς και υποθέσεις περί 
παράτασης, εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων και αιτήσεις 
του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των ως άνω μέτρων (αρ. 70 ισχύοντος 
ΠΚ).
Δ. Η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας που αφορά τη λειτουργία της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας γίνεται, εφόσον είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη 
χρήση τεχνολογικών μέσων. Λαμβανομένων υπόψη αφενός της ανάγκης 
προάσπισης της δημόσιας υγείας, της διασφάλισης της εύρυθμης διεξαγωγής των 
εργασιών των υπηρεσιών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας και της προστασίας 
της υγείας των υπηρετούντων στην ως άνω Υπηρεσία και των πολιτών, 
προτεραιότητα έχει η διεκπεραίωση των περιπτώσεων και ποινικών υποθέσεων 
που έχουψ κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς και 
των υποθέσεων, που εξαιρούνται από την αναστολή σύμφωνα με την παρούσα. Θα 
διεκπεραιώνονται όλες οι υποθέσεις εντός του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου. 
Ε. Η χρήόη μάσκας από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, 
διαδίκους 
εξωτερικούς χώρους της Εισαγγελίας και σε όλους τους χώρους του Δικαστικού

και πολίτες είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και
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γάρου Λαμίας (γραφεία, διάδρομοι και γενικά κοινόχρηστοι χώροι) και των 
δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων) και στον εξωτερικό χώρο αυτού, έμπροσθεν 

κεντρικής εισόδου αυτού και στις δύο παράπλευρες κλίμακες ανόδου/καθόδου 
ιπό αυτή. Δεν επιτρέπεται η είσοδος προσώπου που δεν φέρει μάσκα.

Με

της
σε/|
Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους του Δικαστικού 
Μεγάρου και είναι υποχρεωτική η τήρηση κατ' ελάχιστο ενάμισι (1,5) μέτρου 
απόι
Εισαγγελίας, εντός των γραφείων, στους διαδρόμους, στους κοινόχρηστους χώρους 

στις αίθουσες συνεδριάσεων. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εισερχομένων 
μων στα ακροατήρια του Δικαστικού Μεγάρου ορίζεται κατ' αρχήν σε δεκαπέντε 

) μη συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών

στάσης μεταξύ φυσικών προσώπων κατά την αναμονή στους χώρους της

και 
ατό

υπαλλήλων, και κατά την εκδίκαση των υποθέσεων θα προσδιορίζεται από το 
Διευ
λειτουργεί καθημερινά κανονικά με τον αριθμό υπαλλήλων που κρίνεται αναγκαίος 
για :ην εύρυθμη λειτουργία κάθε τμήματος και γραφείου σε συνάρτηση με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες. Εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της 
από 11-3-2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020. Η είσοδος 
στα γραφεία των υπαλλήλων και του Εισαγγελέα θα γίνεται υποχρεωτικά μόνο ανά 
ένα άτομο και μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό ή 
υπάλληλο κατόπιν προφορικής πρόσκλησης από τον υπάλληλο, έχοντας 
προτ 
Πιστέ 
αίτηε 
η οπι
αξιολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Ενδείκνυται όμως προηγουμένως η 
τηλεφωνική επικοινωνία των πολιτών με το αρμόδιο γραφείο της Εισαγγελίας, ώστε 
να εξεταστεί εάν το ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία και τηλεφωνικά ή μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
eisagprotlamias@yahoo.gr. Η ικανοποίηση των αιτήσεων διαδίκων και πολιτών 
γίνετάι κατά προτίμηση κατόπιν ραντεβού. Οι πολίτες μπορούν επίσης να 
απευ
κατοικίας τους, ιδίως για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν παράπονα σε 
βάρος 
κυρίως για θέματα αρμοδιότητας Εισαγγελέα Ανηλίκων, ενδοοικογενειακής βίας ή 
άλλα κατεπείγοντα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, τα οποία κρίνονται 
κατά πι

θύνοντα τη διαδικασία κατά την κρίση του. Η Γραμματεία της Εισαγγελίας

■ραιότητα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και τα άτομα χρήζοντα βοήθειας, 
ιποιητικά και πληροφορίες θα χορηγούνται κατόπιν υποβολής γραπτής 
ης. Κάθε προσερχόμενος στην υπηρεσία μας πρέπει να κομίζει γραπτή αίτηση, 
>ία θα κατατίθεται στην υπηρεσία για οποιοδήποτε ζήτημά του, ώστε αυτό να

ύνονται απευθείας στα κατά τόπον αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα του τόπου

ιδιωτών. Ακροάσεις λαμβάνουν χώρα ενώπιον του Εισαγγελέα Υπηρεσίας

ερίπτωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας,

παραπέμπουμε στο κείμενο της υπ' αριθμ. 28503/8-5-2021 (ΦΕΚ Β' 1872/8-5-2021) 
Απόφαι
ΠΡΟΣΤ

σης των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 
ΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
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Κοινοποίηση:
κ. Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας 
κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Λαμίας 
κ. Πτ<
κ. Πρι
κ. Πρι

ισματοδίκη Λαμίας
•ίσταμένη Ειρηνοδικείου Λαμίας 
>εδρο Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Λαμία, 10-5-2021
ύνουσα Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας

Αγ^ρή Κ. Παπακώστα 
Εισ ελέας Πρωτοδικών
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