
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

Κιλκίς, 01-06-2020  

                                           Αριθμ. πρωτ. 364     

                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 

ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη 

1)Την ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/ΦΕΚ2033/Β/28-05-2020 για την Επιβολή του 

μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής  δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 

1-6-2020 έως και 21-6-2020, σε συνδυασμό με τους υπ’ αριθμ. 4682/20, 4683/20 και 4684/20 

νόμους για την κύρωση των ΠΝΠ, που εκδόθηκαν για την επιβολή μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορονοϊού  

Ανακοινώνουμε ότι: 

  Α) Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κιλκίς 

στις 18-06-2020, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κιλκίς στις 02-06-2020, 09-06-2020 

και 16-06-2020 και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιλκίς στις 05-06-2020, 12-06-

2020 και 19-06-2020. Οι σχετικές δικογραφίες αποσύρονται και θα προσδιοριστούν εκ νέου 

με σχετική πράξη μας, μετά το πέρας της αναστολής. 

 Β)Εξαιρούνται από την αναστολή: Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης 

κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, 

ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης 

της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον 

καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής 

σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος ΠΚ και 82 του προϊσχύσαντος 

ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στην μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε 

παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. 

 Γ)Η γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς λειτουργεί πλήρως και θα 

διεκπεραιώνονται όλες οι υποθέσεις τηρουμένων των αναγκαίων μέτρων που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της ως άνω σχετικής ΚΥΑ. Ειδικότερα: 

1)Η εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και του κοινού θα γίνεται μόνο κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με το αντίστοιχο τμήμα της γραμματείας της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Κιλκίς στα ακόλουθα τηλέφωνα: 

Διεύθυνση Γραμματείας (2ος όροφος)  2341026078 

Τμήμα Μηνύσεων  (2ος όροφος) 2341022139 

Τριμελές (3ος όροφος) 2341025497 

Μονομελές (2ος όροφος) 2341022139 

Εκτέλεση (3ος όροφος) 2341027623 

Ποινικό Μητρώο (3ος όροφος) 2341029400 

 

2)Χρήση προστατευτικής μάσκας και αντισηπτικού το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους 

τους χώρους της Εισαγγελίας. 



3)Τήρηση απόστασης ασφαλείας μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ ελάχιστον 1,5 

μέτρου και κατά συνέπεια, λόγω του πάγιου προβλήματος έλλειψης χώρου στην Εισαγγελία, 

ουδείς θα εισέρχεται στα γραφεία των Γραμματέων, αλλά αφού ενημερώνει σχετικά αυτούς 

έμπροσθεν της εισόδου του γραφείου τους για το ζήτημα που τον αφορά, θα παραμένει στον 

προθάλαμο και ως εκ τούτου επιτρεπτή είναι η παραμονή στον προθάλαμο κάθε 

ορόφου, μόνο ενός (1) ατόμου. 

5)Να τηρούνται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους και τους πολίτες τα ραντεβού 

που θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους γραμματείς. 

 

Η Διευθύνουσα  

την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς 

 

Ιωάννα Καντά 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών   

 

 


