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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΞΗ  

Έχοντας υπόψη: 

1.Το αρ. 11 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α’ 55/2020). 

2. Το άρθρο δεύτερο  της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33202/28-5-2020 Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,  Δικαιοσύνης και Εσωτερικών περί 

επιβολής του μέτρου της εν μέρει προσωρινής ανατολής λειτουργίας  των δικών 

ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1-6-2020 έως και 21-6-2020, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊου COVID -19.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων , για το χρονικό 

διάστημα από 1-6-2020 έως και 21-6-2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας 

και ειδικότερα την αναστολή: 

Α) των δικών ενώπιον του : 

1) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών της 2-6-2020, 

2) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών της 3-6-2020, 

3) Κλήρωσης των ενόρκων και της έναρξης της συνόδου του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου Θηβών της 5-6-2020 καθώς και  της προσδιορισθείσας υποθέσεως 

ενώπιον του Μ.Ο.Δ Θηβών της 5-6-2020, 

4) Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών της 9-6-2020, 

5)Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Θηβών της 10-6-2020, 

6) Moνομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών της 16-6-2020, 

7) Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών της 17-6-2020. 

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ από την εφαρμογή των ανωτέρω η εκδίκαση αυτοφώρων 

πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των 

διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας. 
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Προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών, 

την προστασία της υγείας των υπηρετούντων σε αυτή, η εξυπηρέτηση πολιτών 

δικηγόρων κλπ θα γίνεται καθημερινά από 10.00 π.μ έως και 14.00. Σε εφαρμογή της 

από 25-5-2020 γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊου covid-19 , οι εισερχόμενοι στην υπηρεσία θα χρησιμοποιούν  

μη ιατρική μάσκα ή ασπίδα προστασίας προσώπου  , θα τηρείται απόσταση μεταξύ 

υπαλλήλων και εξυπηρετούντων φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα κατά 

την διάρκεια αναμονής τους προς εξυπηρέτηση. 

Παραγγέλλουμε την επίδοση αντιγράφου της παρούσας: 

1) κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θηβών 

2) κα. Εισαγγελική Πάρεδρο 

3)  κα. Πρόεδρο Πρωτοδικών Θηβών 

4) κα. Πρόεδρο  Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών 

5) κ. Δ/ντή Δ/νσης Αστυνομίας Βοιωτίας 

 

 

                                                     Θήβα, 29-5-2020 

Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών 

 

 

                                           Αλεξάνδρα Μουσούρη 

                                       Εισαγγελέας Πρωτοδικών  

 


