
               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Ξάνθη 11 Φεβρουαρίου 2021 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ    Αρ.Πρωτ. 204    
Μιχ. Βόγδου 1,67100 ΞΑΝΘΗ 
Τηλ. 2541025482  
Email: grammatia@eisaggeliaprotodikon-xanthis.gov.gr 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΤΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

         Έχοντας υπόψη:  
α) την με αριθμό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 (ΦΕΚ Β’534/10-2-2021) ΚΥΑ  ‘Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.β) την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και γ) την 
ανάγκη λήψη περαιτέρω μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 α,   
    Ανακοινώνουμε την  προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης για 
το χρονικό διάστημα από 11-2-2021 και ώρα 6:00  έως και 1-3-2021 και ώρα 6:00: 
    Ειδικότερα:  
 Α. Αναστέλλονται  α) οι δίκες ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης στις 16-2-2021 
και 23-2-2021  και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης στις 19-2-2021 και 25-2-2021. Οι 
σχετικές δικογραφίες του Τριμελούς και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης  
αποσύρονται και θα προσδιορισθούν εκ νέου με σχετική πράξη μας, μετά το πέρας της αναστολής. 
       Της παραπάνω αναστολής εξαιρείται και δεν αναστέλλεται η εκδίκαση Α) των με αριθμό πινακίου 1,2,3,4 

και 7   υποθέσεων ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης της συνεδρίασης της 23-2-2021 με 

κατηγορουμένους α) την Παντέλου Δήμητρα του Δημητρίου, με χρόνο τέλεσης της πράξης την 1-4-2014, β) 

την Παντέλου Δήμητρα του Δημητρίου, με χρόνο τέλεσης της πράξης την 11-12-2014, γ) τον Λίτσα Φώτιο του 

Σωτηρίου, με χρόνο τέλεσης της πράξης την  2-5-2014, δ) τον Βασιλείου Παναγιώτη του Βασιλείου, με χρόνο 

τέλεσης της πράξης την 19-8-2014 και ε) τον Αλή Ογλού Καδήρ αγνώστου πατρός, με χρόνο τέλεσης της 

πράξης την 12-8-2013 

     Β)  των με αριθμό πινακίου5,6 και 7 υποθέσεων ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης της 

συνεδρίασης της 25-2-2021 με κατηγορουμένους α) τον Τζελεπάκη Νικόλαο του Ιωάννη , με χρόνο τέλεσης 

της πράξης από τον 4/10 έως 6/10, β) τον  Καμίδη Σταύρο του Φωτίου, με χρόνο τέλεσης της πράξης την 7-6-

2012 και γ) τους Καραπάτη Χρήστο του Γεωργίου και Χατζηιωαννίδου Μάρθα του Αθανασίου, με χρόνο 

τέλεσης της πράξης την 3-8-2012 
    

       Β. Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών 
πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης. 
    Εξαιρούνται της αναστολής  οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων 
και οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την άσκηση 
προσφυγών κατά ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και των διατάξεων επιβολής προσωρινής 
κράτησης ή περιοριστικών όρων. 
   Γ. Η λειτουργία της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης περιορίζεται στο αναγκαίο 
προσωπικό για την διεκπεραίωση των περιπτώσεων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (ιδίως: αυτόφωρα εγκλήματα, αιτήσεις που αφορούν 
κρατουμένους, συνοδείες στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ενταλμάτων 
σύλληψης). 
    Δ. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους 
Εισαγγελείς, τους υπαλλήλους, τους συνηγόρους και τους πολίτες, οι οποίοι παρίστανται και 
παραμένουν στους χώρους της υπηρεσίας. 
   Ε. Είναι υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού διαλύματος, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους τους 
χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. 
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   ΣΤ. Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου. 
    Ζ.Οι πολίτες να απευθύνονται στα Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς του τόπου 
κατοικίας τους για την διεκπεραίωση αιτημάτων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης (ιδίως αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 2071/1992 περί ακούσιας νοσηλείας, 
υποθέσεις αρμοδιότητας Εισαγγελέα Ανηλίκων, υποθέσεις αρμοδιότητας Εισαγγελέα Προστασίας 
Ζώων, καθώς και για περιπτώσεις που χρήζουν συστάσεων για ειρηνική επίλυση διαφορών 
άρθρου 25 παρ. 4 στοιχ. α΄ Ν. 1756/1988 και αφορούν ζητήματα ήσσονος σημασίας).  
        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ 
          
                             
 
 
                   Μηνάς  Στρουμπής 

         Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ξάνθης 
 
 
Κοινοποίηση:         
α)Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης 
β) ΑΔ Ξάνθης  
γ)Πρωτοδικείο Ξάνθης                           
                                                      
 
 


