
17!03 2020 8:08ΠΜ ΕΑΜ 2108837883 	 ΕΙ~ΡΑ ΟΙΟΙΚΙΤΙΚΟ 	 Γ¢J0001/0002 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΤΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

U ∆ιευθύνων την Εισαγγελία ΙΙρωτοδικών Αθηνών 

Ζχονεας υπόψη 

Α] τον Κανονισµό  της Εσωτερικής Λειτουργίας της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών, ως τροποποιήθηκε και ιοχύει [ΦΕΚ τ. Ι3' 2.657 / 22-10-
2013 1. 

Β] το άρθρο τρίτο της παρ. 5 της υπ' αριθµόν ∆ία/ΓΗ. Οικ. 18.176 / 15-
3-2020 Κ.Υ.Α Ι ΦΕΚ 13' 864 / 15-3-20201 αιιοφασίζουµε τον περιορισµό  της 
λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στις εξής εργασίες 

1] Την διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον 
του Αυτοφώρου Μονοµελούς και Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών και. 
αφορούν αποκλειστικά  κρατούµενους καθώς και του Μονοµελούς και 
Τριµελούς ∆ικαστηρίου Ανηλίκων που αφορούν κακουργήµατα των οποίων ο 
χρόνος παραγραφής συµπληρώνεται εντός του χρονικού  διαστήµατος από  την 
έναρξη της αναστολής µ€χρι την 31-1-2021 καθώς και προσωρινά  
κρατούµενους. 

`L] Την επεξεργασία δυcογραφιών που σχηµατίσα1καν και υποβλήθηκαν 
κατά  την αυτόφωρη διαδικασία. 

31 Την παροχή  γνωµοδότησης για την προσωρινή  κράτηση ή  την επιβολή  
περιοριστικών όρων ή  τον χαι'ο{κον ιιεριοριοµό  µε ηλεκτρονική  επιτήρηση 
καθώς και την κηcάρτιοη προτάσεων επί  συναφών αιτηµάιων. 

Την επεξεργασία αιτηµάτων διενέργειας ειδικών ανακριτικών πράξεων, 
άρσης απορρήτου των τηλεπικοινωνιών κλπ που υποβάλλονται αιτό  τούς 
ειδικούς και γενικούς προανακριτικούς υπαλλήλους και έχουν κατεπείγυντα 
χαρακτήρα. 

Την υποβολή  εγκλήσεων και µηνόσεων για αδικήµατα των οποίων 
επίκειται η παραγραφή  ενεός τον επόµενου εξαµήνου. 

Την λήψη αναγράφου εισαγγελυαjς πρότασης και υποβολής 
υποµνήµατός κατά  τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 3 και 308 παρ. 2 του 
ΚΠ∆. 

Την ανάθεση προς ετιεξεργαοία δικογραφιών, ιδίως εκείνων που 
έχουν χατειτείγονεα χαρακιήρα j ιιροοωρινά  κρατούµενοι, επικείµενος 
κίνδυνος παραγραφής, φύση του αδικήµατος]. 

Την διεκπεραίωση της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας και ατεηµάτων 
χορήγησης αντιγράφων προς το δηµόσιο και νττδδ που θα χρησιµοποιηθούν 
ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας για την Χορήγηση και ανάκληση τιροαωρινών 

διαταγών. 
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