
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   27/2021 

 

     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρ. 1 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16-1-

2021 (ΦΕΚ Β΄ 89/2021), ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα 

από 18-1-2021 ώρα 6.00΄ μέχρι 25-1-2021 ώρα 6.00΄ θα ισχύσουν τα 

ακόλουθα ως προς τις εκδικαζόμενες υποθέσεις και τις εργασίες που θα 

διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Δράμας: 

     Α) Θα εξακολουθήσει η κανονική συζήτηση των υποθέσεων της 

τακτικής διαδικασίας.  

     Β) Αναφορικά με τις δίκες της ειδικής διαδικασίας, της διαδικασίας 

εκουσίας δικαιοδοσίας και των μικροδιαφορών, οι πληρεξούσιοι 

δικηγόροι των διαδίκων και οι δικαιούμενοι σε αυτοπρόσωπη παράσταση 

διάδικοι (στις υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι εκ του νόμου 

διάδικοι πλην του Εισαγγελέα) έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν (με 

κοινή ή μεμονωμένες δηλώσεις) το αργότερο μέχρι 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 και η συζήτηση διεξάγεται με τα 

λοιπά αποδεικτικά μέσα που αυτοί προσκομίζουν. 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) Aναφορικά με τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων: 

     1. Αποκλειστικά και μόνον στις δίκες εκείνες που έχουν ως 

αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση 

προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή 

και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρ. 737 και 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή 

διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρ. 738Α ΚΠολΔ, τις 

ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρ. 

702 ΚΠολΔ, είναι δυνατή η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. Στις  

περιπτώσεις αυτές, αν η υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση 

μαρτύρων, δεν απαιτείται την προηγουμένη ημέρα της δικασίμου η 

προαναφερόμενη (υπό στοιχ. Α΄) έγγραφη περί τούτου δήλωση των 

πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. 

     2. Στις λοιπές δίκες ασφαλιστικών μέτρων η εκδίκαση γίνεται χωρίς 

εξέταση μαρτύρων, ήτοι με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, προκειμένου δε 

να εκφωνηθεί η υπόθεση από το οικείο έκθεμα (και να μην αποσυρθεί), 

απαιτείται η υποβολή της προαναφερόμενης (υπό στοιχ. Α΄) κοινής 

δήλωσης περί μη εξέτασης μαρτύρων από τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους των διαδίκων. 

     3. Η διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων συναινετικής εγγραφής, 

ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης προσημειώσεων υποθήκης 

εξακολουθεί να διεξάγεται κατά τα ήδη ισχύοντα, ήτοι εγγράφως με 

δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται ειδικότερα στο άρθρ. 

161 ν. 4764/2020. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η κατά τα 

προαναφερόμενα κοινή δήλωση μη εξέτασης μαρτύρων. 



     Υπενθυμίζεται ότι εκδίκαση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων αιτήσεων χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνεται μόνον αν αυτή 

ζητείται α) για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατ’ εξαίρεση σύμφωνα 

με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16-1-2021 και β) για 

υποθέσεις του άρθρ. 8 § 1 εδ. β΄ ν. 3226/2004 σε συνδ. με 1438 και 1441 

ΑΚ (συναινετικό διαζύγιο), περίπτωση που θα πρέπει να μνημονεύεται 

στη σχετική αίτηση. 

     Δ) Στις ανωτέρω, πλην της τακτικής διαδικασίας, υποθέσεις, 

παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους να αιτηθούν (κοινής) αναβολής 

ατελώς α) με παράσταση στο ακροατήριο ή β) χωρίς παράσταση κατά 

την εκφώνηση της υπόθεσης, εφ’ όσον οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των 

διαδίκων και οι δικαιούμενοι σε αυτοπρόσωπη παράσταση διάδικοι (στις 

υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας και οι εκ του νόμου διάδικοι πλην 

του Εισαγγελέα) διατυπώσουν σχετικό αίτημα (με κοινή ή μεμονωμένες 

δηλώσεις), το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης 

ημέρας της δικασίμου με έγγραφη ηλεκτρονική δήλωση στη γραμματεία 

του Δικαστηρίου. 

     Ε) Οι διάδικοι μπορούν σε όλες τις διεξαγόμενες δίκες να 

προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί ενώπιον 

δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του 

μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρ. 422-424 ΚΠολΔ σε συνδ.με 158 

§ 4 εδ. β΄-ζ΄ ν. 4764/2020. 

     ΣΤ) Θα διεξάγονται οι δίκες κήρυξης ιδιόγραφων διαθηκών 

κυρίων με εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο. 

     Ζ) Θα γίνεται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής συζύγων για 

τη λύση του γάμου κατ’ άρθρ. 1441 § 3 εδ. β΄ ΑΚ.      

     Η) Η προσδιορισθείσα μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα 

συζήτηση των αιτήσεων χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών 

διαταγών γίνεται με υπομνήματα των πληρεξουσίων δικηγόρων των 



διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που 

έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, 

παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος 

ορίζει τη διάρκεια της παράτασης αυτών.   

      Η γραμματεία θα εξακολουθήσει να προβαίνει στην έκδοση 

αντιγράφων εγγράφων και τη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων 

αποκλειστικά και 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. 

     Κατά τα λοιπά, και μέχρι νεοτέρας, ισχύουν τα ορισθέντα με την υπ’ 

αριθμ. 594/12-12-2020 προηγούμενη πράξη μας.  

     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 στην 

ανωτέρω διεύθυνση. 

 

                                                        Δράμα 17 Ιανουαρίου 2021 

                                           Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Δράμας 

 

                                                                   

                                                              Ματίνα Πασπαλά 

 

Κοιν.:Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, δικαστικό μέγαρο 


