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           Δράμα 25-4-2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, το οποίο συνεδρίασε 

σήμερα διά τηλεδιασκέψεως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, αφού έλαβε υπ 

όψιν του: 

1.       Την από 23-4-2020 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην οποία αναφέρεται: 
«…..Ενόψει της επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και των δικαστηρίων από 

28.4.2020, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα 

Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αφού ενημερωθούν, από τους 

προϊσταμένους των οικείων δικαστικών σχηματισμών και τους υποθηκοφύλακες της 

περιοχής ευθύνης τους, για τα ληφθέντα από την Πολιτεία προληπτικά μέτρα και για τη 

διάθεση ή μη των αναγκαίων υλικών γενικής και ατομικής προστασίας από το Υπουργείο, 

να συνεδριάσουν για τη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες 

δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και την διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας, προτείνεται η αποχή από τα καθήκοντά μας από 28 Απριλίου μέχρι και 5 Μαίου», 
2.      Το από 23-4-2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για «Τα 

μέτρα ατομικής προστασίας στα Υποθηκοφυλακεία», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη εγκρίνει τη σύναψη σχετικής σύμβασης με εταιρία υπηρεσιών 

φύλαξης για την επιτήρηση των χώρων εντός και εκτός των άμισθων υποθηκοφυλακείων 

Νίκαιας, Μαραθώνα, Κορωπίου, Σπάτων, Π. Φαλήρου, Αμαρουσίου, Λάρισας, Κομοτηνής, 

Βασιλικών Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων 

Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, προς αποφυγή συνωστισμού του συναλλασσόμενου κοινού, 

λόγω του κορονοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, αρχόμενου από 27/4/2020, 

και για τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για τις ώρες από 9:00 ως 

14:00). Β. Σχετικά με τη διάθεση υλικού ατομικής προστασίας, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για 

τον κορονοϊό που λειτουργεί στο Υπουργείο σε συνεργασία με την  Ομοσπονδία Δικαστικών 

Υπαλλήλων Ελλάδας έχει ήδη διαθέσει μέσα ατομικής προστασίας σε όλα τα Έμμισθα 

Υποθηκοφυλακεία», στο οποίο καμία αναφορά δεν γίνεται για τα λοιπά άμισθα 

Υποθηκοφυλακεία της χώρας, όπως αυτό της Δράμας και, συνεπώς, 

ουδεμία πρόβλεψη γίνεται για την υγιεινή και την ασφάλεια των όσων 

καλούνται να εργαστούν εντός αυτού (δικηγόρων, δικαστικών 

επιμελητών, συμβολαιογράφων, υπαλλήλων, πολιτών) έχει ληφθεί από 

την Πολιτεία 
3.      Την προφορική επικοινωνία που είχε, την 23-4-2020, ο Πρόεδρος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας με την Υποθηκοφύλακα Δράμας, κατά την 

οποία επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόνοια 

από την Πολιτεία για την ασφάλεια των εργαζομένων στο 

Υποθηκοφυλακείο Δράμας αλλά και όσων αναφέρονται ανωτέρω, οι 

οποίοι θα κληθούν να εργασθούν εντός αυτού, αντιθέτως δε, καλείται να 

κρίνει κατά το δοκούν η ίδια για τη λήψη των όποιων μέτρων και, 

μάλιστα, με ίδια μέσα. 
4.      Το γεγονός ότι έως σήμερα, δεν υπάρχει η έγγραφη γνώμη του ΕΟΔΥ 

και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών για τον τρόπο και τη μέθοδο 

επαναλειτουργίας Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων της χώρας, παρά 
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το γεγονός ότι αυτή ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με την από 22-4-2020 

σχετική επιστολή του. 
5.      Το γεγονός ότι το αποσταλέν ήδη υγειονομικό υλικό από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης προς τα κατά τόπους Πρωτοδικεία, δια των οικείων Εφετείων 

(γάντια και υγρό απολύμανσης), επαρκεί για τις ανάγκες μερικών μόλις 

ημερών και μόνο για τους δικαστικούς υπαλλήλους, 

  

θεωρεί ότι το «υγειονομικό πείραμα» που επιχειρείται από την Πολιτεία με τη 

βεβιασμένη επαναλειτουργία Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων και δη μόνο 

για τις διαδικασίες προσημειώσεων και συντηρητικών κατασχέσεων, οι οποίες 

αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα τραπεζικά ιδρύματα και τα συμφέροντά τους, 

βάλλει ευθέως κατά της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα, κατά της υγείας και της 

ζωής των συναδέλφων δικηγόρων καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων σε αυτές, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν τραπεζικές οικονομικές ανάγκες και όχι 

δικαιώματα πολιτών, τα οποία και θα έπρεπε να προταχθούν. 

Για τους λόγους αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου 

Δράμας, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στους συναδέλφους 

δικηγόρους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, αποφάσισε την αποχή των μελών του 

από την παράστασή τους ενώπιον των ακροατηρίων όλων των Δικαστηρίων 

κάθε βαθμού των γραμματειών και των υπηρεσιών τους καθώς και από τη 

διενέργεια οποιασδήποτε εξωδικαστικής ενέργειας ενώπιον όλων των εν γένει  

υπηρεσιών και αρχών αλλά και ιδιωτικών φορέων, έως και 

την 5.5.2020, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης 

του κορωνοϊού Covid - 19 και να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των 

συναδέλφων δικηγόρων αλλά και όσων δυνητικά θα εμπλακούν στις ανωτέρω 

διαδικασίες.  

  

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας 

        Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 

Αναστάσιος Μ. Πούλιος     Αμαλία Σαλωνίδου 

 


