
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

Κιλκίς, 30-11-2020  

Αριθμ. πρωτ. : 959 

                

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 

ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

Την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/ΦΕΚ5255/Β/28-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» 

Ανακοινώνουμε ότι: 

Α) Αναστέλλεται η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου Κιλκίς της 1ης-12-2020. 

Β) Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κιλκίς στις 03-12-2020, 

ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κιλκίς την 1η-12-2020 και του Μονομελούς 

Πλημμελειοδικείου Κιλκίς στις 4-12-2020. Οι σχετικές δικογραφίες αποσύρονται και θα προσδιοριστούν εκ 

νέου με σχετική πράξη μας, μετά το πέρας της αναστολής. 

 Γ)Εξαιρούνται από την αναστολή: 1)Η εκδίκαση των αυτόφωρων πλημμελημάτων, 2)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, 3)η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης εξακολούθησης ή 

αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης 

των ως άνω μέτρων (70 Π.Κ., ν. 4619/2019, Α΄95) 

 Δ)Η γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κιλκίς λειτουργεί για την διεκπεραίωση των 

περιπτώσεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (ιδίως: αυτόφωρα 

εγκλήματα, αιτήσεις που αφορούν κρατούμενους, συνοδείες στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

ή ενταλμάτων σύλληψης). Ειδικότερα, 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 

 



Ε)Οι πολίτες θα απευθύνονται στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους για την 

διεκπεραίωση αιτημάτων που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (ιδίως: 

αιτήσεις υπαγωγής στο Νόμο 2071/1992 περί ακούσιας νοσηλείας, υποθέσεις αρμοδιότητας Εισαγγελέα 

Ανηλίκων, υποθέσεις αρμοδιότητας Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων). 

 

Η Διευθύνουσα  

την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς 

 

Ιωάννα Καντά 

Εισαγγελέας Πρωτοδικών  


