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          Δράμα, 28.10.2020 

Αριθμ. Πρωτ.: 192 
 
 
 
 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

  
Συνάδελφοι, 

Εκδόθηκε σήμερα η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ.68952/28-10-2020 σύμφωνα με την οποία από 

29-10-2020 έως 6-11-2020 η Π.Ε. Δράμας εντάσσεται στο δεύτερο επίπεδο (από το πρώ-

το) των προληπτικών μέτρων για την προστασία από τον  covid – 19 (μέτριο – κίτρινο), η 

Π.Ε. Ροδόπης στο τρίτο (υψηλό - πορτοκαλί) ενώ οι Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων 

και Σερρών εντάσσονται στο τέταρτο επίπεδο (πολύ υψηλό - κόκκινο), σε συνδυασμό δε με 

την Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924 - ΦΕΚ 4709/Β/23-10-2020, η οποία προβλέπει τα σχετικά με την 

υπαγωγή των Π.Ε. σε κάθε επίπεδο, τα μέτρα προστασίας στα δικαστήρια αυστηροποιού-

νται. Ήδη στην Π.Ε. Σερρών (όπως και στις λοιπές οι οποίες εντάσσονται στο επίπεδο – 

«πολύ υψηλό») αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων και των δικαστικών προθε-

σμιών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 
Ειδικότερα καθ όσον αφορά το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας: 

-          Στο Δικαστικό Μέγαρο Δράμας από αύριο 29-10-2020, η είσοδος από την 

οπίσθια πλευρά του Μεγάρου θα επιτρέπεται μόνο σε δικηγόρους, δικαστικούς 

υπαλλήλους και αστυνομικούς, με υποχρέωση καταγραφής των στοιχείων των 

εισερχομένων, υποχρεωτική χρήση μάσκας και αντισηπτικού χεριών. 
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-          Έχει προγραμματιστεί, με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, 

η απολύμανση όλων των χώρων του ισογείου (ακροατήρια, είσοδοι, γραφεία Δι-

κηγορικού Συλλόγου, βιβλιοθήκη, εντευκτήριο) για το μεσημέρι της Παρασκευής, 

ενώ ο δεύτερος όροφος (Εισαγγελία – Αρχείο – Ποινικό Μητρώο) έχει ήδη απο-

λυμανθεί. 
-          Λόγω της ανάγκης για διενέργεια τεστ covid -19 και της αδυναμίας να καλυφ-

θεί άμεσα αυτή από συνεργεία του ΕΟΔΥ, όπως συνέβη τον περασμένο Ιούνιο, 

θα ανακοινωθεί κατόπιν συμφωνίας με το Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, προνο-

μιακή τιμή για τα μέλη του, από πιστοποιημένα εργαστήρια ελέγχου της πόλης 

μας, με την επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας, το συντομότερο δυνατό. 
-          Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, εντός του Δικαστικού Μεγάρου, έχει 

προετοιμαστεί, σε συνεργασία με το Πρωτοδικείο Δράμας, κατάλληλος χώρος για 

την ασφαλή προσωρινή φιλοξενία αυτού, μέχρι την επέμβαση και αντιμετώπισή 

του από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες. 
Συνάδελφοι, 
Όπως και την περασμένη Άνοιξη, την περίοδο δηλαδή του «lockdown», τόσο εγώ, 

ως Πρόεδρος, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, βρι-

σκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και φροντίζουμε, αφενός να λάβουμε τα κατάλληλα μέ-

τρα για την προστασία των μελών του Συλλόγου, των υπαλλήλων, όσων βρίσκονται εντός 

ή επισκέπτονται, το Δικαστικό Μέγαρο Δράμας, αλλά και γενικότερα των πολιτών της Π.Ε. 

Δράμας και αφετέρου να ενημερώνουμε, επίσημα και έγκυρα τα μέλη του Συλλόγου και ευ-

ρύτερα την κοινωνία. Η πανδημία έχει ενσκήψει εκ νέου περισσότερο απειλητική ιδιαίτερα 

στην περιοχή μας. Αυτές τις ώρες χρειάζεται ψυχραιμία, σωστή ενημέρωση, τήρηση των 
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μέτρων και επαγρύπνηση για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πριν η δι

δοση του ιού καταστεί μη αντιμετωπίσιμη.

            Σας προτρέπω να ακολουθείτε τις οδηγίες και τις 

σωστή εφαρμογή των μέσων προφύλαξης όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην 

προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική καθημερινότητά σας, για την προστασία όλων μας. 

Πρέπει να βγούμε όσο το δυνατόν αλώβητοι από την περιπέτε

μας αλλά και οι συμπολίτες μας. Αυτές τις ώρες πρέπει να επιδείξουμε σύνεση και αλλ

λεγγύη. Έχουμε δικαίωμα, υποχρέωση και καθήκον να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της 

κρίσης και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε και θα τα καταφέρ

την καθημερινή ενημέρωση από το Σύλλογο.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
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μέτρων και επαγρύπνηση για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πριν η δι

δοση του ιού καταστεί μη αντιμετωπίσιμη. 
Σας προτρέπω να ακολουθείτε τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις, να φροντίζετε για τη 

σωστή εφαρμογή των μέσων προφύλαξης όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην 

προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική καθημερινότητά σας, για την προστασία όλων μας. 

Πρέπει να βγούμε όσο το δυνατόν αλώβητοι από την περιπέτεια αυτή, εμείς, οι οικογένειές 

μας αλλά και οι συμπολίτες μας. Αυτές τις ώρες πρέπει να επιδείξουμε σύνεση και αλλ

λεγγύη. Έχουμε δικαίωμα, υποχρέωση και καθήκον να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της 

κρίσης και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Μείνετε συντονισμένοι με 

την καθημερινή ενημέρωση από το Σύλλογο.   
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας 

                                                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 
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μέτρων και επαγρύπνηση για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών πριν η διά-

ανακοινώσεις, να φροντίζετε για τη 

σωστή εφαρμογή των μέσων προφύλαξης όχι μόνο στην επαγγελματική αλλά και στην 

προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική καθημερινότητά σας, για την προστασία όλων μας. 

ια αυτή, εμείς, οι οικογένειές 

μας αλλά και οι συμπολίτες μας. Αυτές τις ώρες πρέπει να επιδείξουμε σύνεση και αλλη-

λεγγύη. Έχουμε δικαίωμα, υποχρέωση και καθήκον να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της 

ουμε. Μείνετε συντονισμένοι με 


