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                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ   

                                            ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

  

Έχοντας υπόψη:  

Τη με αριθ.   Δ1α/Γ.Π.οικ./13805/3-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 843) 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 την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 

και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00»  

Ανακοινώνουμε για το χρονικό διάστημα από 4-3-2021 και ώρα 06:00 έως και 16-3-

2021 ώρα 06:00 τα εξής:  

Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εμπίπτει στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, ως εκ 

τούτου:  

Α. Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων με εξαίρεση: α)των 

κακουργημάτων για προσωρινά κρατουμένους των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση 

το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, β) των δικών που αφορούν σε κακουργήματα ο 

χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως 31-12-2023 και σε πλημμελήματα ο 

χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως 31-12-2022(η εκδίκαση ή η διακοπή 

αυτών θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από το οικείο Δικαστήριο), γ)της εκδίκασης 

αιτήσεων των άρθρων 471, 497, 341, 430, 431, 435, 555, 557, 551 του Κ.Π.Δ., 70 και 80 του 

ισχύοντος Π.Κ. και 82 του προϊσχύσαντος Π.Κ., δ)της εκδίκασης αυτόφωρων 

πλημμελημάτων εφόσον ο κατηγορούμενος κρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

αυτόφωρης διαδικασίας, ε)των ποινικών δικών που αφορούν σε υποθέσεις των οποίων οι 

αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση, στ)των αυτόφωρων 

αδικημάτων εφόσον ο κατηγορούμενος κρατείται στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας 

και ζ)της κλήρωσης των ενόρκων και έναρξης της συνόδου του Μ.Ο.Δ. εφόσον κατά τη 

σύνοδο είναι προσδιορισμένες υποθέσεις που εμπίπτουν στις υπό στοιχ. «α» και «β» 

εξαιρέσεις, η)οι διαδικασίες, προθεσμίες, εκδίκαση και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις 

διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής(αρθρ. 

301 – 304, 409 – 416 ΚΠΔ)  

Οι σχετικές δικογραφίες, εκτός των υπό στοιχ. «Α» αναφερόμενων εξαιρέσεων 

αποσύρονται οίκοθεν και θα προσδιορισθούν εκ νέου με σχετική πράξη μας, σε χρονολογίες 

μετά το πέρας της αναστολής. Σε περίπτωση που δεν αποσυρθεί κάποια υπόθεση, οι διάδικοι 

(εφόσον είναι εφικτό) και οι τυχόν εκπροσωπούντες αυτούς συνήγοροι (σε κάθε περίπτωση) 



θα ενημερώνονται σχετικά με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από το αρμόδιο γραφείο της 

υπηρεσίας μας.  

Β. Αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 

διαδικαστικών και άλλων ενεργειών ενώπιον της Εισαγγελίας, με εξαίρεση: α)των 

προθεσμιών για την άσκηση ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων και β)των προθεσμιών των 

άρθρων 308§2 και 309§2 του Κ.Π.Δ.  

Γ. Η λειτουργία της υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης περιορίζεται 

στη διεκπεραίωση περιπτώσεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα ή/και χρήζουν άμεσης 

αντιμετώπισης (ενδεικτικά: αυτόφωρα εγκλήματα, συνοδείες στο πλαίσιο εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή ενταλμάτων σύλληψης, αποφυλακίσεις κρατουμένων, ζητήματα 

ασυνόδευτων ανηλίκων, ζητήματα ακούσιας νοσηλείας).   

Δ.  Παρακαλούνται οι κ.κ. συνήγοροι να προτάσσουν, εφόσον είναι εφικτό και δεν 

απαιτείται αυτοπρόσωπη παράσταση ή ενέργειά τους, τη χρήση τεχνολογικών μέσων για την 

εξυπηρέτησή τους (λ.χ. αποστολή αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνική 

επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο της Εισαγγελίας). Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή 

προσώπων στο διάδρομο και στα γραφεία της υπηρεσίας μας και επιβάλλεται η τήρηση 

απόστασης 1,5 μέτρου και η χρήση μάσκας από όλους ανεξαιρέτως(δικαστικούς και 

εισαγγελικούς λειτουργούς, υπαλλήλους, δικηγόρους, πολίτες). Η εξυπηρέτηση των πολιτών 

(εφόσον δεν είναι εφικτή η εκ μέρους τους χρήση τεχνολογικών μέσων) θα γίνεται κατά 

κανόνα κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού κατά την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα 

υπηρεσίας. Προκειμένου περί συστάσεων ειρηνικής επίλυσης διαφορών, οι πολίτες θα πρέπει 

να μεταβαίνουν απευθείας στο οικείο Α.Τ.  

Ε. Αιτήσεις λήψης αντιγράφων δικογραφιών θα εξετάζονται μόνο για υποθέσεις οι 

οποίες τυχόν θα δικαστούν μέσα στο διάστημα αναστολής των δικών, καθώς και εκείνων που 

θα δικαστούν εντός μίας εβδομάδας από το πέρας της αναστολής. Αιτήματα πληροφόρησης 

δικονομικής πορείας δικογραφιών, ομοίως, δηλαδή θα εξετάζονται μόνο εφόσον απαιτείται 

για να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές βεβαιώσεις για υποθέσεις οι οποίες τυχόν θα δικαστούν 

μέσα στο διάστημα αναστολής  και εντός μιας εβδομάδας από το πέρας αυτής.  

ΣΤ. Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα δεν διαλαμβάνεται στην παρούσα, θα ρυθμίζεται κατά 

περίπτωση από τον αρμόδιο εισαγγελέα υπηρεσίας.  

Μυτιλήνη, 4-3-2021 

                                                                                                           Ο Εισαγγελέας 

Νικόλαος Χατζησιαφαρίκας 

Κοιν:  

κ. Πρόεδρο Εφετών Βορείου Αιγαίου  

κ. Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου  

κ. Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης  



κ. Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης  

κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης  

κ. Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Λέσβου  

κ. Λιμενάρχη Κ.Λ. Μυτιλήνης,  

κ. Λιμενάρχη Μύρινας  

κ. Διοικητή ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου  

  

  

                                                   

  

 


