
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμός 322/2020 

ΠΡΑΞΗ 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Δράμας:  

 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1)  Το άρθρα 1 και 14 της με αριθ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β΄ 4899/6-11-2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της 

μερικής προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και 

Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 

και 30-11-2020, προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19: 

2) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ως και την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Δράμας. 

3) Το γεγονός ότι δύο υπάλληλοι του Πρωτοδικείου, είναι θετικά 

κρούσματα κορωνοϊου.  

4)  Το γεγονός ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν υποβληθεί σε COVID-19 

τεστ   

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 16-11-2020 έως και 30-11-

2020: 

Ως προς την λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του 

Πρωτοδικείου, θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον αριθμό υπαλλήλων που 

κρίνεται αναγκαίος για την κατ’ εξαίρεση λειτουργία κάθε τμήματος.  

Στο Πολιτικό Τμήμα δεν θα γίνεται δεκτή καμία κατάθεση αιτήσεων, 

δικογράφων κλπ (αγωγών, εφέσεων, διαταγών πληρωμής, απογράφων, 

πιστοποιητικών κλπ). Το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται κατάθεση ΜΟΝΟ κατόπιν 

προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία για την ώρα 

προσέλευσης και με τήρηση όλων των ήδη ορισθέντων μέτρων λειτουργίας 

της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 και μόνο για την κατάθεση δικογράφων (αγωγών, ανταγωγών, 

παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, προτάσεων, προσθηκών - αντικρούσεων, 

σημειωμάτων κλπ) που αφορούν: α) σε υποθέσεις νέας τακτικής διαδικασίας 



 

 

Μονομελούς και Πολυμελούς (άρθρα 237, 238 ΚΠολΔ) των οποίων λήγει η 

προθεσμία κατάθεσης, β) σε υποθέσεις όλων των διαδικασιών που έχουν 

συζητηθεί έως την 6η-11-2020 και όσων επίκειται να συζητηθούν κατά τα 

ανωτέρω.  

Επίσης, θα συζητούνται α) οι  εφέσεις μόνο νέας τακτικής διαδικασίας και 

β) από υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, πέραν αυτών που ορίζονται με την 

αριθ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4899/6-11-2020) και οι   

υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας.  

Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων δε θα χορηγεί αντίγραφα ή 

πιστοποιητικά παντός είδους παρά ΜΟΝΟ αν αφορούν σε υποθέσεις που 

εκδικάζονται στο διάστημα αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων και 

κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για την ώρα προσέλευσης.  

Κατά τα λοιπά ως προς την εκδίκαση πολιτικών και ποινικών εδρών ισχύει 

η υπ’ αριθ. 320/2020 πράξη μας. 

Δράμα, 16/11/2020 

                                                        Ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου 

 

Χρήστος Χατζηκωνσταντίνος         

Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 


