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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑ 

 

Απιθμόρ Ππάξηρ 331/2020 

 

Ο Γηεπζύλσλ ην Πξσηνδηθείν Γξάκαο: 

 

Αθνύ έιαβε ππόςε: 

1)  Τν άξζξν 1 παξ. 1.4 ηεο κε αξηζ Γ1α/ΓΠ.νηθ.:76629/2020 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β΄ 

5255/28-11-2020), κε ηελ νπνία επηβάιινληαη έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 

δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-

19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα 30 Ννεκβξίνπ 

2020 έσο θαη ηε Γεπηέξα 7 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη πέξαλ ησλ ζ’ απηήλ 

νξηδνκέλσλ. 

2) Τηο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Π.Δ. Γξάκαο. 

3) Τηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ Γξάκαο. 

 

Απνθαζίδεη, όηη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα 30 Ννεκβξίνπ 2020 έσο 

θαη ηε Γεπηέξα 7 Γεθεκβξίνπ 2020:  

Ωο πξνο ηελ ιεηηνπξγία όισλ ησλ Τκεκάησλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ, 

ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ αξηζκό ππαιιήισλ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα 

ηελ θαη’ εμαίξεζε ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο.  

Σην Πνιηηηθό Τκήκα δελ ζα γίλεηαη δεθηή θακία θαηάζεζε αηηήζεσλ, δηθνγξάθσλ 

θιπ (αγσγώλ, εθέζεσλ, δηαηαγώλ πιεξσκήο, απνγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ).  

Τν Πνιηηηθό Τκήκα ζα δέρεηαη θαηάζεζε ΜΟΝΟ θαηόπηλ πξνεγνύκελεο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηε Γξακκαηεία γηα ηελ ώξα πξνζέιεπζεο θαη κε ηήξεζε 

όισλ ησλ ήδε νξηζζέλησλ κέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Υπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
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ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη κόλν γηα ηελ θαηάζεζε δηθνγξάθσλ 

(αγσγώλ, αληαγσγώλ, παξεκβάζεσλ, πξνζεπηθιήζεσλ, πξνηάζεσλ, πξνζζεθώλ - 

αληηθξνύζεσλ, ζεκεησκάησλ θιπ) πνπ αθνξνύλ ζε ππνζέζεηο παιηάο θαη λέαο 

ηαθηηθήο δηαδηθαζίαο Μνλνκεινύο θαη Πνιπκεινύο ησλ νπνίσλ ιήγεη ε πξνζεζκία 

θαηάζεζεο.  

Γηα ηε ζπδήηεζε ππνζέζεσλ ησλ ππνπεξηπηώζεσλ βε΄ θαη βζη’  ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.:76629/2020 ΚΥΑ (ΦΔΚ Β΄ 5255/28-11-2020) πνπ ρσξεί εμέηαζε 

καξηύξσλ, απαηηείηαη δήισζε ησλ πιεξεμνπζίσλ δηθεγόξσλ ησλ δηαδίθσλ ηεο 

ππόζεζεο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε ζα εθδηθαζηεί ρσξίο ηελ εμέηαζε καξηύξσλ. Η 

ελ ιόγσ δήισζε απεπζύλεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ κέζσ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (prdramas@gmail.com) κέρξη ώξα 14:00 

κ.κ. ηεο πξνηεξαίαο ηεο δηθαζίκνπ. 

Πεξαηηέξσ, από ππνζέζεηο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο ζα ζπδεηνύληαη απνθιεηζηηθά 

θαη κόλν νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ ζέζε ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, όπσο ζαθώο 

νξίδεηαη ζηελ ππνπεξίπησζε βε΄ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Γ1α/ΓΠ.νηθ.:76629/2020 ΚΥΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 5255/28-11-2020). 

Τν Πνηληθό Τκήκα θαη ην Τκήκα Βνπιεπκάησλ δε ζα ρνξεγεί αληίγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά παληόο είδνπο παξά ΜΟΝΟ αλ αθνξνύλ ζε ππνζέζεηο πνπ εθδηθάδνληαη 

ζην δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη θαηόπηλ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ ώξα πξνζέιεπζεο.  

Καηά ηα ινηπά σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη ηελ εθδίθαζε 

πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ εδξώλ ηζρύεη ε ππ’ αξηζ. 320/2020 πξάμε καο.  

Γξάκα, 30/11/2020 

                                                        Ο Πποϊζηάμενορ ηος Ππωηοδικείος 

 

 

Χπήζηορ Χαηζηκωνζηανηίνορ 

   Ππόεδπορ Ππωηοδικών 

 

 

 

 


