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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΕΘΑΓΓΕΛΘΑ ΕΦΕΣΩΝ                                  Λακία 16-05-2020       

          ΛΑΜΘΑ                                                   Αξ.Πξωη. 238    

                                                                             Αξ. Δγθπθιίνπ  6  

ΚΑΣΕΠΕΘΓΟΤΑ    ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 

    

    ΠΡΟ  

Ταρ.Γ/λζε      : Γ. Γελλεκαηά 3            1) Εηζαγγειηθνύο Λεηηνπξγνύο       

Ταρ. Κώδηθαο : 35 100 Λακία                  ηεο Τπεξεζίαο καο 

Τειέθωλν      : 22310 46350                2) Δ/λζε Γξακκαηείαο ηεο              

e-mail: eisefetonlamias@gmail.com        Τπεξεζίαο καο 

                                                              3) θθ Πξνέδξνπο Δηθεγνξηθώλ        

                                                                  πιιόγσλ ηεο πεξηθέξεηάο καο 

 

                                ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ   

                                                     1)θ.Πξόεδξν Δθεηείνπ Λακίαο 

                                                     2)Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο 

                                                     3)Γ/λζε Αζηπλνκίαο Φζηώηηδαο 

                                                     4)Τκήκα Αζθάιεηαο Λακίαο 

                                                     5)Αζηπλνκηθό ηκήκα Λακίαο 

                                                     6)Τκήκα Μεηαγωγώλ Λακίαο  

  

 ΘΔΜΑ: Πξνζωξηλή Αλαζηνιή Λεηηνπξγίαο ηωλ Γηθαζηεξίωλ θαη 

Δηζαγγειηώλ ηεο Δπηθξάηεηαο.  
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Έρνληαο ππόςε:  

α. Τελ ππ’ αξηζκ. ΔΙα/ΓΠ οικ. 30340/15-5-2020(ΦΕΚ 1857 15-5-2020 

Υποσργική Απόυαση κε ζέκα «Δπηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο ελ κέξεη πξνζωξηλήο 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο όιωλ ηωλ Γηθαζηεξίωλ θαη Δηζαγγειηώλ ζην ζύλνιν 

ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 

θαη επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο ελ κέξεη πξνζωξηλήο αλαζηνιήο ηεο Δζληθήο 

Σρνιήο Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 16-5.2020 έωο 

θαη 1.6.2020 θαη ηξόπνο επαλαιεηηνπξγίαο ηεο από ηηο 2-6-2020». 

β. Τα άξζξα 5 θαη 11 ηεο από 11/03/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α’ 55/11-03-2020). 

γ. Τελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/108/νηθ. 7884/12-03-2020 εγθύθιην ηνπ 

Υπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ. 

δ. Τελ ππ’ αξ. ΓΙΑΠΓ/ΦΒ1/14757/ΦΔΚ Β’ 1659/26-07-2011 απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ε. Τελ ππ’ αξ. ΓΙΑΠΓ/ΦΒ1/22088/03-11-2011 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγνύ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

ζη. Τελ ππ΄αξ .πξωη. 2524/Δγθ.5/16-03-2020 εγθύθιην ηνπ θ. Δηζαγγειέα ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ  

 δ. Τν γεγνλόο όηη ε πξνζωξηλή αλαζηνιή ηνπ ζέκαηνο απνηειεί ην αλαγθαίν 

θαη θαηάιιειν κέηξν απνζπκθόξεζεο ηωλ δηθαζηηθώλ ππεξεζηώλ από ηνλ 

ζεκεξηλό  - επηθίλδπλν πιένλ γηα ηε δεκόζηα πγεία -  ζπγρξωηηζκό πνιηηώλ-

δηαδίθωλ, δηθεγόξωλ, δηθαζηηθώλ ππαιιήιωλ θαη δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ. 

Καηά ην πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πξνζωξηλήο αλαζηνιήο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ δηθαζηεξίωλ θαη εηζαγγειηώλ ηεο επηθξάηεηαο (16.5.2020 
έως και 31.5.2020 ) - όζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία καο 

 

Ο Ρ Θ Ζ Ο Τ Μ Ε    ΣΑ    Ε Ξ Η  

1.α. Δπαλέξρεηαη σε πλήρη λειτοσργία η Γραμματεία της Εισαγγελίας 

Ευετών Λαμίας κε ην ζύλνιν ηωλ εξγαδνκέλωλ ππαιιήιωλ (πιελ ηωλ 

δηθαηνύκελωλ άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ηνπ άξζξνπ 5παξ1 ηεο ΠΝΠ 1- 5-2020 

/ΦΔΚ Α 90/1-5-2020 θαη ηωλ ραξαθηεξηζκέλωλ ωο εππαζώλ, νη νπνίνη 

πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο από 14-3-2020 ΠΝΠ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. ΓΙΓΑΘ/Φ69/109/νηθ8000/6-3-2020 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 
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Δζωηεξηθώλ). Τα εηδηθόηεξα δεηήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ εύξπζκε 

δηεμαγωγή ηωλ εξγαζηώλ ηνπο θαζώο θαη εθείλα πνπ έρνπλ θαηεπείγνληα 

ραξαθηήξα θαη ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο θξίλνληαη θαηά πεξίπηωζε 

από ηνλ Δηζαγγειέα  Δθεηώλ Λακίαο .    

   β. Η είζνδνο ηωλ δηθεγόξωλ επηηξέπεηαη ειεύζεξα ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 34§2 λ.4194/2013 (Κώδηθαο Γηθεγόξωλ). Ελδείθλπηαη όκσο 

πξνεγνπκέλσο ε ηειεθσληθή ηνπο επηθνηλσλία κε ην αξκόδην γξαθείν, 

ώζηε λα εμεηαζζεί εάλ ην δήηεκά ηνπο κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κέζω 

ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο. 

2. Κάζε πξνζεξρόκελνο (δηθεγόξνο ή πνιίηεο) ζηελ ππεξεζία καο 

πξέπεη λα θνκίδεη γξαπηή αίηεζε γηα νπνηνδήπνηε δήηεκά ηνπ, ώζηε απηό λα 

αμηνινγείηαη από ηνλ αξκόδην ππάιιειν. Η είζνδνο ζε γξαθείν ζα γίλεηαη 

ύζηεξα από πξνθνξηθή πξόζθιεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ, ώζηε λα κελ 

ππάξρεη ζπλωζηηζκόο. 

3.Η ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο καο ζα πεξηνξίδεηαη ζηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηωλ πνηληθώλ ππνζέζεωλ πνπ, ζύκθωλα κε 

ηελ ωο άλω απόθαζε εθδηθάδνληαη ελώπηνλ ηωλ πνηληθώλ δηθαζηεξίωλ, 

θαζώο θαη εθείλωλ πνπ θαηά πεξίπηωζε έρνπλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα θαη 

ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο.   

4. Καηαηίζεληαη θαη παξαιακβάλνληαη κόλν αηηήζεηο γηα δεηήκαηα πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο αλωηέξω  υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ οικ. 30340/15-5-
2020(ΦΕΚ 1857 15-5-2020 κνηλήο απόθαζεο ηωλ Υπνπξγώλ Δζληθήο Άκπλαο, 

Υγείαο θαη Γηθαηνζύλεο, θαη θάζε άιιν νπζηωδώο θαηεπείγνλ δήηεκα. 

5. Δηδηθώηεξα πιελ ηωλ άιιωλ αλαζηέιινληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο 

κεηαγσγέο γηα ηηο δηθαζίκνπο  

α) 19-05-2020 ηνπ Τξηκεινύο Δθεηείνπ Πιεκκειεκάηωλ Λακίαο,  

β)  21-05-2020 ηνπ Τξηκεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάηωλ Λακίαο θαη  

γ) 28-05-2020 ηνπ Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Καθνπξγεκάηωλ Λακίαο. 

6. Κάζε ζρεηηθή ακθηζβήηεζε επηιύεηαη πάξαπηα από ηνλ αξκόδην 

εηζαγγειέα ππεξεζίαο. (Πξωηνδηθώλ ε Δθεηώλ). 
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