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ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ  
ΣΟΤ  ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ 
ΣΘΝ ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΣΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΘ 

         Ζχοντασ υπόψθ:  
α) τθν με αρικμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 2/2-1-2021 (ΦΕΚ Β’1-1-2021) ΚΤΑ «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ 

δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ 
για το διάςτημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ζωσ και τη Δευτζρα 11 Ιανουάριου 2021 και 

ώρα 6:00., β) τθν από 11-3-2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου και γ) τθν ανάγκθ λιψθ 
περαιτζρω μζτρων για τθν πρόλθψθ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 α,   
    Ανακοινϊνουμε τθν  προςωρινή αναςτολή λειτουργίασ τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Ξάνκθσ για 
το χρονικό διάςτθμα από 3-1-2021 και ώρα 6:00  ζωσ και 11-01-2021 και ώρα 6:00: 
    Ειδικότερα:  
   Α. Αναςτζλλονται  οι δίκεσ ενϊπιον του Μονομελοφσ Πλθμμελειοδικείου Ξάνκθσ ςτισ 8-1-2021    
       Οι ςχετικζσ δικογραφίεσ του Μονομελοφσ Πλθμμελειοδικείου Ξάνκθσ  αποςφρονται και κα 
προςδιοριςκοφν εκ νζου με ςχετικι πράξθ μασ, μετά το πζρασ τθσ αναςτολισ.  
   Β. Αναςτζλλονται οι νόμιμεσ και δικαςτικζσ προκεςμίεσ για τθ διενζργεια διαδικαςτικϊν 
πράξεων και άλλων ενεργειϊν ενϊπιον τθσ υπθρεςίασ τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Ξάνκθσ. 
   Γ. Θ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ τθσ Ειςαγγελίασ Πρωτοδικϊν Ξάνκθσ περιορίηεται ςτο αναγκαίο 
προςωπικό για τθν διεκπεραίωςθ των περιπτϊςεων που ζχουν κατεπείγοντα χαρακτιρα και 
χριηουν άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ (ιδίωσ: αυτόφωρα εγκλιματα, αιτιςεισ που αφοροφν 
κρατουμζνουσ, ςυνοδείεσ ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ δικαςτικϊν αποφάςεων ι ενταλμάτων 
ςφλλθψθσ). 
    Δ. Είναι υποχρεωτικι θ χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ ι αςπίδασ προςταςίασ προςϊπου από τουσ 
Ειςαγγελείσ, τουσ υπαλλιλουσ, τουσ ςυνθγόρουσ και τουσ πολίτεσ, οι οποίοι παρίςτανται και 
παραμζνουν ςτουσ χϊρουσ τθσ υπθρεςίασ. 
   Ε. Είναι υποχρεωτικι θ χριςθ αντιςθπτικοφ διαλφματοσ, το οποίο είναι διακζςιμο ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ του Δικαςτικοφ Μεγάρου. 
   Σ. Είναι υποχρεωτικι θ τιρθςθ απόςταςθσ μεταξφ φυςικϊν προςϊπων 1,5 μζτρου. 
    Η.Οι πολίτεσ να απευκφνονται ςτα Αςτυνομικά Σμιματα και Αςτυνομικοφσ τακμοφσ του τόπου 
κατοικίασ τουσ για τθν διεκπεραίωςθ αιτθμάτων που ζχουν κατεπείγοντα χαρακτιρα και χριηουν 
άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ (ιδίωσ αιτιςεισ υπαγωγισ ςτο Ν. 2071/1992 περί ακοφςιασ νοςθλείασ, 
υποκζςεισ αρμοδιότθτασ Ειςαγγελζα Ανθλίκων, υποκζςεισ αρμοδιότθτασ Ειςαγγελζα Προςταςίασ 
Ηϊων, κακϊσ και για περιπτϊςεισ που χριηουν ςυςτάςεων για ειρθνικι επίλυςθ διαφορϊν 
άρκρου 25 παρ. 4 ςτοιχ. αϋ Ν. 1756/1988 και αφοροφν ηθτιματα ιςςονοσ ςθμαςίασ).  
        Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΣΘΝ ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ 
         (Τπογραφι) 
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