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           Δράμα 5-5-2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, την 4-5-

2020 και ώρα 7.30 και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

 

1. Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τη λήψη της από 25-4-2020 απόφασης του 

Δ.Σ. για αποχή των μελών του Δ.Σ.Δ., έγινε επανειλημμένα επιτόπιος έλεγχος των 

μέτρων που έχουν ληφθεί για τη λειτουργία τόσο των δικαστηρίων όσο, κυρίως, του 

Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Δράμας. Διαπιστώθηκε ότι το 

Πρωτοδικείο Δράμας, το Ειρηνοδικείο Δράμας αλλά και η Εισαγγελία Δράμας 

παραμένουν στο προγενέστερο καθεστώς λειτουργίας, δηλαδή η πρόσβαση 

επιτρέπεται σε αυτά μόνο κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης και μόνο για τις 

υποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Κ.Υ.Α. που έχουν εκδοθεί. Οι δε κεντρικοί 

είσοδοι παραμένουν κλειδωμένες για την απόλυτα ελεγχόμενη πρόσβαση του κοινού. 

Το πρωτοδικείο Δράμας έχει ήδη ζητήσει τα σχετικά κονδύλια από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, για την φύλαξη της κεντρικής εισόδου από ιδιωτική αστυνομία, όταν 

επανέλθουν πλήρως σε λειτουργία οι δικαστικές υπηρεσίες.  Στο Υποθηκοφυλακείο 

Δράμας και Κτηματολογικό Γραφείο Δράμας κατόπιν της από 28-4-2020 σχετικής 

αποφάσεως της Υποθηκοφύλακα Δράμας, η οποία σας έχει ήδη κοινοποιηθεί, 

υιοθετήθηκαν μέτρα προφύλαξης και προστασίας και ως εκ τούτου, υπό την 

προϋπόθεση της επαρκούς και διαρκούς τήρησής τους, τεκμαίρεται εφικτή η ασφαλής 

επαναλειτουργία τους. 

  

2. Ο Δ.Σ.Δ. έχει ταχθεί ήδη με προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. υπέρ της ασφαλούς 

επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων, με βάση τη σύμφωνη 
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γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και την τήρηση συγκεκριμένων 

προληπτικών μέτρων γενικής και ατομικής προστασίας, που θα εγγυώνται την 

ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και θα διασφαλίζουν την δημόσια υγεία. 

Είναι προφανές ότι, η ευθύνη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών 

που επαναλειτουργούν, ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση και στους 

προϊσταμένους των δικαστικών σχηματισμών, των υποθηκοφυλακείων και 

κτηματολογικών γραφείων, οι οποίοι υποχρεούνται όχι μόνο να λαμβάνουν αλλά και 

να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών. 

 

3. Με βάση τα ανωτέρω, το Δ.Σ. του Δ.Σ.Δ. αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της 

αποχής των μελών του, ενημερώνει δε τα μέλη του ότι έχει προβεί στην αγορά  

υγειονομικού υλικού ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια και αντισηπτικά υγρά) 

που θα διαθέσει σε αυτά, παρά το γεγονός ότι η χρήση μάσκας και γαντιών δεν είναι 

υποχρεωτική εντός του δικαστικού μεγάρου. 

5. Ο Δ.Σ.Δ. θα παρακολουθεί επισταμένως τη διαδικασία επαναλειτουργίας 

παρεμβαίνοντας και συμβάλλοντας όπου απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστούν 

συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείου και του 

Κτηματολογικού Γραφείου Δράμας, για τα μέλη του, τους λοιπούς συλλειτουργούς 

της δικαιοσύνης, υπαλλήλους και πολίτες. Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται τα μέλη 

του να γνωστοποιούν στον Δ.Σ.Δ. ηλεκτρονικώς μέσω της Γραμματείας, αλλά και με 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους του, τυχόν 

ελλείψεις και προβλήματα που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών τους και εν γένει τη δημόσια υγεία. 

 

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας 

        Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 

Αναστάσιος Μ. Πούλιος     Αμαλία Σαλωνίδου 

 


