
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ           579/2020 

 

     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) το άρθρ. 1 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28-

11-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5255/2020), δυνάμει του οποίου αποφασίσθηκε, 

μεταξύ άλλων, η μερική προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των 

πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων στο σύνολο της επικράτειας και των 

νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα από 30-

11-2020 μέχρι και 7-12-2020, β) την από την 28-11-2020 και εφεξής 

παύση αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Δράμας, η οποία είχε 

αποφασισθεί για κατεπείγοντες λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 

δυνάμει της από 13-11-2020 πράξης μας, γ) το γεγονός του ιδιαιτέρως 

επιβαρυμένου επιδημιολογικού φορτίου COVID-19 στην Περιφέρεια 

Δράμας, και προς αποφυγή συνωστισμού δικηγόρων, κοινού και 

υπαλλήλων στα γραφεία και το ακροατήριο της Υπηρεσίας μας, 

ενημερώνουμε ότι κατά το ανωτέρω διάστημα ισχύουν τα εξής: 

     1. Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Δράμας πλην των κάτωθι:  

     α) Των δικών της τακτικής διαδικασίας για τις προσδιορισθείσες κατά 

τις διατάξεις του ν. 4335/2015. 

     β) Των δικών των ειδικών διαδικασιών και των μικροδιαφορών που 

συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων, στις οποίες οι πληρεξούσιοι 

δικηγόροι των διαδίκων (και οι δικαιούμενοι σε αυτοπρόσωπη 

παράσταση διάδικοι) θα έχουν δηλώσει (με κοινή ή μεμονωμένες 

δηλώσεις) την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου με έγγραφη 

ηλεκτρονική δήλωση στη γραμματεία του Δικαστηρίου 

(eirinodikeiodramas@yahoo.gr) ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα 

συζητηθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 



αναφέρονται τα στοιχεία των διαδίκων και των πληρεξουσίων 

δικηγόρων, η διαδικασία, η ημερομηνία δικασίμου και ο αριθμός 

πινακίου, να διατυπώνεται σαφής δήλωση και να τίθεται η υπογραφή και 

σφραγίδα των δηλούντων πληρεξουσίων δικηγόρων, όταν  δε επιτρέπεται 

η αυτοπρόσωπη παράσταση, η υπογραφή του διαδίκου που θα 

παρασταθεί αυτοπροσώπως. Στις δίκες για τις οποίες έχει υποβληθεί η 

προαναφερόμενη δήλωση η παράσταση των διαδίκων γίνεται 

κανονικά στο ακροατήριο. Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις στις οποίες 

δεν έχει γίνει η ανωτέρω δήλωση θα αποσυρθούν και δεν θα 

εκφωνηθούν από το σχετικό πινάκιο ή έκθεμα, αλλά θα ματαιωθούν και 

θα προσδιορισθούν στη συνέχεια οίκοθεν. 

     γ)  Των δικών ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο 

εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 

δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια 

κατάθεση (άρθρ. 737, 738 ΚΠολΔ), Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης 

λογαριασμού (άρθρ. 738Α΄ ΚΠολΔ), οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι 

σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρ. 702 ΚΠολΔ. Λοιπές αιτήσεις 

ασφαλιστικών μέτρων θα κατατίθενται και θα εκδικάζονται εντός του 

προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος με εξέταση μαρτύρων μόνο 

κατόπιν αίτησης προς τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, στην οποία θα 

εκτίθεται αναλυτικά η συνδρομή κατεπείγουσας περίπτωσης ή 

επικειμένου κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται η 

κατ’ άρθρ. 17 ν. 4684/2020 διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων 

συναινετικής εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης 

προσημειώσεων υποθήκης (άρθρο μόνο ΥΑ 53409/2020, ΦΕΚ Β΄ 

4783/2020). Τέλος, εκδίκαση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων αιτήσεων χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνεται μόνον αν αυτή 

ζητείται για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με 



τις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28-11-2020, 

περίπτωση που θα πρέπει να μνημονεύεται στη σχετική αίτηση. 

     δ) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα 

συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των 

διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που 

έχουν ήδη χορηγηθεί με ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος 

ορίζει τη διάρκεια της παράτασης. 

      Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας και 

αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής, ενώ δεν θα λαμβάνονται 

δηλώσεις τρίτων. 

     Η γραμματεία θα προβαίνει στην έκδοση αντιγράφων εγγράφων και 

τη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων μόνον σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση 

εκδικαζόμενες υποθέσεις σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ και τις έχουσες 

κατεπείγοντα χαρακτήρα. Σε καθεμία των περιπτώσεων αυτών απαιτείται 

αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον προς τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, 

με σαφή αναφορά της αιτίας και του κατεπείγοντος της προς διενέργεια 

πράξης, ενώ θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση - 

ραντεβού με τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου (τηλ. 2521021122, 

2521023587). 

      Δημοσίευση διαθηκών θα γίνεται μετά από την προσκομιδή τους στη 

γραμματεία κάθε Τετάρτη και Πέμπτη μόνον έπειτα από τηλεφωνική 

συνεννόηση - ραντεβού και μέχρι τη συμπλήρωση των είκοσι (20) 

διαθηκών εβδομαδιαίως. 

     Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογήν των ανωτέρω δεν θα γίνεται 

κήρυξη ιδιόγραφων διαθηκών κυρίων, καθ’ όσον η εξέταση μαρτύρων 

απαιτείται κατά νόμον. 



     2. Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες 

για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον 

των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, πλην, μεταξύ άλλων, των κάτωθι: 

     α) Των προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρ. 215 ΚΠολΔ 

(επίδοση αγωγής νέας τακτικής), 237 (προθεσμία κατάθεσης προτάσεων 

και αντικρούσεων της νέας τακτικής), 238 του ίδιου Κώδικα (κατάθεση 

παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων, ανταγωγών επί αγωγών 

της νέας τακτικής και κατάθεση προτάσεων και προσθήκης σε αυτές), 

τούτο δε και για τα κατατεθέντα πριν την 30-11-2020 δικόγραφα (οι 

οποίες εξακολουθούν να τρέχουν) και για αυτά που θα κατατεθούν το 

χρονικό διάστημα από 30-11-2020 μέχρι 7-12-2020. 

     β) Των κατ’ άρθρ. 4Δ ν. 3869/2010 προθεσμιών για την υποβολή 

αιτήσεων επαναπροσδιορισμού για τις εκκρεμείς αιτήσεις ρύθμισης 

οφειλών του ίδιου νόμου. 

     Συναινετικά αιτήματα αναβολής θα υποβάλλονται μέχρι την 12η ώρα 

της προηγούμενης της δικασίμου ημέρας στη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(eirinodikeiodramas@yahoo.gr)  κατ’ άρθρ. 72 § 2 ν. 4722/2020 με κοινή 

ή μεμονωμένες ανέκκλητες δηλώσεις όλων των μερών (άρθρ. 242 § 2 

ΚΠολΔ). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των 

διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων, η διαδικασία, η ημερομηνία 

δικασίμου και ο αριθμός πινακίου, να διατυπώνεται σαφές αίτημα και να 

τίθεται η υπογραφή και σφραγίδα των αιτούντων πληρεξουσίων 

δικηγόρων, στις περιπτώσεις δε που επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη 

παράσταση, η υπογραφή του διαδίκου. 

     Ενημερώνουμε ότι θα εξακολουθεί να μη γίνεται ο χρονικός 

καταμερισμός των εγγεγραμμένων στο πινάκιο και το έκθεμα 

υποθέσεων. Η προεκφώνηση μόνον των υποθέσεων για τις οποίες 

υποβλήθηκαν τα κατά τα ανωτέρω συναινετικό αίτημα αναβολής και 



η δήλωση μη εξέτασης μαρτύρων  θα λάβει χώρα κατά την 

προσδιορισθείσα ώρα στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου (ώρα 9.00΄ 

τακτική διαδικασία και ώρα 10.00΄ ειδική διαδικασία και 

μικροδιαφορές). Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι δικαιούμενοι 

αυτοπρόσωπης παράστασης διάδικοι καθεμίας υπόθεσης παρακαλούνται 

να εισέρχονται ξεχωριστά κατά τη σειρά του πινακίου ή του εκθέματος, 

δηλώνοντας την παράστασή τους στην προεκφώνηση, και η κάθε 

επόμενη υπόθεση θα προεκφωνείται μόλις εξέλθουν τα ενδιαφερόμενα 

πρόσωπα της προηγούμενης. Θα ακολουθήσει η εκδίκαση των 

κρατηθεισών υποθέσεων στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου, ο ίδιος τρόπος 

προσέλευσης δε, θα τηρηθεί και κατά τη συζήτηση. 

     Αναφορικά με την τήρηση των επιβεβλημένων μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας, τονίζεται ότι στο διάδρομο και τα γραφεία του Ειρηνοδικείου 

επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους φέροντες προστατευτική μάσκα, ενώ 

επιβάλλεται η κατά την είσοδο και έξοδο χρήση του αντισηπτικού υγρού 

που υπάρχει σε κάθε χώρο. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων (πλην των 

υπαλλήλων και των δικαστών) που μπορεί να παραμένει ανά πάσα 

στιγμή στο Ειρηνοδικείο (τέσσερα γραφεία και διάδρομος μέχρι το 

γραφείο της ανάκρισης) δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2), ενώ μέσα σε 

κάθε κλειστό χώρο θα μπορεί να βρίσκεται και να εξυπηρετείται μόνο 

ένα (1) άτομο. Η μεταξύ των προσώπων τηρητέα απόσταση θα πρέπει να 

είναι όχι μικρότερη του 1,5 μ., μέσα στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου δε, 

θα επιτρέπεται η παρουσία, πλην του Ειρηνοδίκη και του γραμματέα, 

πέντε (5) ακόμη ατόμων κατά την εκδίκαση κάθε υπόθεσης, με την 

τήρηση μεταξύ τους της ανωτέρω απόστασης.  

                                                              

                                                      

 

 



                                                      Δράμα 28 Νοεμβρίου 2020 

                                           Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Δράμας 

 

                                                                   

                                                              Ματίνα Πασπαλά 

 

Κοιν.:Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, δικαστικό μέγαρο 


