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ΠΡΑΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Εκ της Εισαγγελίας Πρωτ/κών Θηβών

Αφού λάβαμε υπόψιν α) την υπ'αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ 13805/3-3- 
2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'843/3-3-2021) και β) την 
με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-2021 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Εισαγγελία Πρωτ/κών Θηβών θα 
λειτουργήσει περιοριζόμενη στις αναγκαίες ενέργειες για την 
διαχείριση-διεκπεραίωση εκδικαζομένων ενώπιον των ποινικών 
δικαστηρίων υποθέσεων που αφορούν:
Α) εκδίκαση αυτοφώρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά 

κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί 
αυτόφωρης διαδικασίας.

Β) πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων 
συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της 
αναστολής μέχρι και τις 31-08-2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά 
περίπτωση για την εκδίκαση ή την διακοπή αυτών.

Γ) η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 
471 και 497 του Κ.Π.Δ, ( Κ.Π.Δ, ν.4620/2019 , Α 96') , ακύρωσης της 
διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 Κ.Π.Δ , της ακύρωσης της 
απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 Κ.Π.Δ, αναβολής ή διακοπής 
εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 Κ.Π.Δ, καθώς και 
των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 
το άρθρο 551 Κ.Π.Δ., στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις, 
εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα 
( Π.Κ. ν. 4619/2019 , Α 95') και 82 του προϊσχύσαντος Η.Κ. ( π.δ. 
282/1985, Α 106') και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του



προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ.

Η λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών περιορίζεται 
στις αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω ποινικών 
υποθέσεων , καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την 
κρίση του διευθύνοντος αυτή έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ( λ.χ αιτήσεις ακούσιας νοσηλείας, 
υποθέσεις που αφορούν ανήλικα, ζητήματα εκτέλεσης κλπ).

Προς διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εισαγγελίας 
Πρωτ/κών Θηβών ,την προστασία της υγείας των υπηρετούντων σε 
αυτή και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων πολιτών (δικηγόρων 
κλπ) σε αυτή, συνίσταται η προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία 
των ενδιαφερομένων με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας, από ώρα 09.00 
π.μ. έως 13.00μ.μ. στην με αριθμό 22620-23698 τηλεφωνική σύνδεση, 
άλλως στο τηλεφωνικό κέντρο 22620-27500 εσωτ. 7 στην 
Προϊστάμενη Δ/νσης Γραμματείας της Εισαγγελίας Πρωτ/κών 
Θηβών, προς αξιολόγηση του κατεπείγοντος χαρακτήρα ανά 
περίπτωση ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση eisprthi@otenet.gr

Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θηβών θα επιλαμβάνονται αποκλειστικά επί ζητημάτων που έχουν 
χαρακτηριστεί ως επείγοντα και θα διεκπεραιώνονται από το 
αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας κατόπιν σχετικής εντολής του 
Εισαγγελέα Υπηρεσίας.-
Θα τηρείται στους χώρους της Εισαγγελίας Πρωτ/κών Θηβών η 
ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων. 
Οι υπηρετούντες σ'αυτή καθώς και οι προσερχόμενοι θα 
χρη σιμοποιούν ,μη. ιατρική μάσκα. Σε χώρο της Εισαγγελίας έχει

1) κα. Πρόεδρο Πρωτοδικών Θηβών
2) κα. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών
3) κ.κ. Αντεισαγγελείς της Υπηρεσίας μας
4) κ. Δ/ντή Δ/νσης Αστυνομίας Βοιωτίας
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