
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 594/2020 

 

     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν: α) το άρθρ. 1 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-

12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486/2020), 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 ώρα 

6.00΄ της 13-12-2020 μέχρι ώρα 6.00΄ της 7-1-2021 και β) 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: 

      1. Θα πραγματοποιείται κατάθεση δικογράφων (αγωγών, ένδικων 

βοηθημάτων κλπ.) τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή διά υπαλλήλου του 

Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος θα συγκεντρώνει στον Σύλλογο 

τα προς κατάθεση δικόγραφα με πλήρη φάκελλο (γραμμάτια, αντίγραφα, 

απαιτούμενα ένσημα κλπ.) μέχρι του αριθμού των δέκα (10) καθεμία των 

ημερών αυτών [είκοσι (20) εβδομαδιαίως)] και θα τα παραδίδει στο 

αρμόδιο γραφείο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου μέχρι ώρα 14.00΄, ο 

ίδιος υπάλληλος δε, τις ίδιες ανωτέρω ημέρες και μέχρι ώρα 14.00΄, θα 

παραλαμβάνει τα αντίγραφα των δικογράφων που έχουν διεκπεραιωθεί 

από τη γραμματεία. 

     2. Εν όψει της προβλεπόμενης προσωρινής αναστολής των νόμιμων 

και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων 

και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, δεν θα πραγματοποιείται 

η κατάθεση ενδίκων μέσων.  



     3. Εν όψει της προβλεπόμενης προσωρινής αναστολής των 

διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, θα εξακολουθήσει η μη κατάθεση 

αιτήσεων για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης 

της χρήσης μισθίου ακινήτου, ενώ δεν θα λαμβάνονται απόγραφα 

εκτελεστών τίτλων.  

     Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορισθέντα με την υπ’ αριθμ. 585/5-12-2020 

προηγούμενη πράξη μας αναφορικά με την αναστολή των δικών, την 

κατ’ εξαίρεση εκδίκαση υποθέσεων, την διεκπεραίωση των εργασιών της 

γραμματείας και την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας 

υγείας από όλους τους προσερχόμενους στα γραφεία και το ακροατήριο 

του Ειρηνοδικείου.  

     Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε προσέλευση στα γραφεία του 

Ειρηνοδικείου απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση - 

ραντεβού (τηλ. 2521021122, 2521023587), ενώ αιτήματα προς τη 

γραμματεία υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(eirinodikeiodramas@yahoo.gr). 

     Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (ιδιωτών) 

στη λήψη πιστοποιητικών που σχετίζονται με κληρονομικό δικαίωμα (μη 

αποποίησης κληρονομίας, μη δημοσίευσης διαθήκης κλπ), παρακαλούμε 

η σχετική αίτησή τους να υποβάλλεται στα κατά τόπους Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), στα οποία εν συνεχεία η Υπηρεσία μας 

θα αποστέλλει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 

 

                                                        Δράμα 12 Δεκεμβρίου 2020 

                                           Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Δράμας 

 

                                                                   

                                                              Ματίνα Πασπαλά 
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