
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  38/2021 

 

     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρ. 1 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/23-1-

2021 (ΦΕΚ Β΄ 186/2021), ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα 

από 25-1-2021 ώρα 6.00΄ μέχρι 1-2-2021 ώρα 6.00΄, ως προς τις 

εκδικαζόμενες υποθέσεις και τις εργασίες που θα διεκπεραιώνονται από 

τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Δράμας θα ισχύσουν τα οριζόμενα 

στην προηγούμενη υπ’ αριθμ. 27/2021 πράξη μας. Σημειώνουμε ότι η 

ανωτέρω από 23-1-2021 ΚΥΑ διευκρίνησε ότι αναφορικά με τις δίκες 

της διαδικασίας εκουσίας δικαιοδοσίας, στις οποίες περιλαμβάνονται 

και οι δίκες  του ν. 3869/2010 και του άρθρ. 1 ν. 4745/2020, 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. 

     Υπενθυμίζουμε ότι τα ανωτέρω ίσχυαν ήδη και εφαρμόζονταν στο 

Ειρηνοδικείο Δράμας δυνάμει των προηγούμενων πράξεων που 

εκδίδονταν από εμάς κατόπιν των εκάστοτε ΚΥΑ, κατά συνέπεια δε, δεν 

υφίσταται καμμία διαφοροποίηση στην εκδίκαση των υποθέσεων της 

διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας για το προαναφερόμενο χρονικό 

διάστημα. 

 

                                                        Δράμα 24 Ιανουαρίου 2021 

                                           Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Δράμας 

 

                                                                   

                                                              Ματίνα Πασπαλά 

 

Κοιν.:Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, δικαστικό μέγαρο 


