
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Αριθμός Πράξης 336/2020 

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Δράμας: 
  

Αφού έλαβε υπόψη: 
1.  Το άρθρο 1 παρ. 1.4 της με αριθ  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 

5350/05-12-2020), με την οποία επιβάλλονται έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020  και ώρα 06:00 έως 
και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 06:00  και πέραν των σ’ αυτήν 
οριζομένων. 

2. Τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Π.Ε. Δράμας. 
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών 

του Πρωτοδικείου Δράμας. 
 

Αποφασίζει, ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 
2020 ώρα 06:00έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 06:00.:  

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 σε υποθέσεις παλιάς και νέας τακτικής διαδικασίας 
Μονομελούς και Πολυμελούς των οποίων λήγει η προθεσμία κατάθεσης.  

Για τη συζήτηση υποθέσεων των υποπεριπτώσεων βε΄ και βστ’  του 
άρθρου 5 της Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5350/05-12-2020) που χωρεί 
εξέταση μαρτύρων, απαιτείται δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των 
διαδίκων της υπόθεσης ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την 
εξέταση μαρτύρων. Η εν λόγω δήλωση απευθύνεται στη γραμματεία του 
Πρωτοδικείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (prdramas@gmail.com) μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. της προτεραίας της 
δικασίμου. 

Περαιτέρω, από υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας θα συζητούνται 
αποκλειστικά και μόνο οι υποθέσεις που αφορούν θέση σε δικαστική 
συμπαράσταση, όπως σαφώς ορίζεται στην υποπερίπτωση βη΄ του άρθρου 5 
της Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5350/05-12-2020). 



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 λειτουργία του Πρωτοδικείου και την εκδίκαση 
πολιτικών και ποινικών εδρών ισχύει η υπ’ αριθ. 320/2020 πράξη μας.  

Δράμα, 07/12/2020 

                                                        Ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου 

 

Χρήστος Χατζηκωνσταντίνος 

   Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 
 


