
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       

ΠΡΑΞΗ 29/2021 

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν: 

Α) τη με . αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320  (ΦΕΚ  996/ Β΄/ 13-3-2021)  Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, 

Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης & Ασύλου, Υποδομών & Μεταφορών, 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα : 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Τρίτη 

16 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00  έως και την  Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00 σύμφωνα με την οποία   αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών 

και ποινικών δικαστηρίων,  για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με την επισήμανση ότι 

εξαιρούνται: 

α)   Η εκδίκαση των αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κρατούμενο που 

κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 

β) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών 

Δικαστηρίων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις 

κακουργημάτων με κατηγορούμενους, προσωρινά κρατούμενους, των οποίων 

συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,  

γ) οι ποινικές δίκες που αφορούν που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής 

των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής 

μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 

συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 

31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση, την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. 



δ) οι ποινικές δίκες που αφορούν που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις 

αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση 

ε) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, 

ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης 

της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον 

καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής 

σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 

4619/2019, Α'95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α'106) και στη μετατροπή 

της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 

του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

στ) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή αντικατάστασης 

θεραπευτικών μέσων καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των 

ως άνω μέτρων (άρθρο 70 Π.Κ., ν 4619/2019, Α΄95) 

ζ) Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά  βουλευμάτων 

η) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στον ΚΠΔ για την άσκηση προσφυγών κατά 

ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και κατά διατάξεων επιβολής προσωρινής κράτησης ή 

περιοριστικών όρων 

θ) Η διεξαγωγή των διαδικασιών, οι προθεσμίες, η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων 

καθώς 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 Κ.Π.Δ. 

ι) Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 308 και στην παρ. 2 του 

άρθρου 309 του Κ.Π.Δ.  

Β) την ανάγκη αποφυγής δημιουργίας συνθηκών συνωστισμού αλλά και φαινομένων 

αναμονής των εξυπηρετούμενων δικηγόρων και πολιτών και τηρουμένων των αναγκαίων 

μέτρων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο της διασποράς του 

COVID-19, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ : 

 

 

 

 



ΟΡΙΖΟΥΜΕ 

 

 ότι για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η Γραμματεία της Εισαγγελίας  

Πρωτοδικών Καστοριάς θα λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή υπηρεσίας 

ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και θα διεκπεραιώνει, τις 

υποθέσεις  που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες και υποχρεωτικά με ραντεβού κατόπιν προηγούμενης 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, στους αριθμούς τηλεφωνικής σύνδεσης : 

 

Τμήμα Γραμματείας :                24670 23025 

Τμήμα Ποινικού Μητρώου:     24670 24440 

Τμήμα Μηνύσεων :                   24670 26164 

Τμήμα Εκτέλεσης – Πινακίων: 24670 26134 

 

            Παραγγέλλεται η τοιχοκόλληση της παρούσας στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου 

και η κοινοποίηση στον Δικαστικό Σύλλογο Καστοριάς.  

 

Καστοριά  16 Μαρτίου   2021 

Ο Διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς 

 

 

Νικόλαος Καραμολέγκος 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
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