
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   166/2021 

 

     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα άρθρ. 1 και 14 § 1 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

28.503/8-5-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1872/2021), ενημερώνουμε ότι κατά το 

χρονικό διάστημα από 10-5-2021 ώρα 6.00΄ μέχρι 17-5-2021 ώρα 6.00΄, 

ως προς τις εκδικαζόμενες υποθέσεις και τις εργασίες που θα 

διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Δράμας θα 

ισχύσουν τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη υπ’ αριθμ. 161/2021 

πράξη μας, με την επισήμανση ότι στις δίκες στις οποίες δύνανται να 

εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο προστίθενται και εκείνες α) της 

ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών, β) της διαδικασίας 

εκούσιας δικαιοδοσίας και γ) κατ’ αναλογίαν των μικροδιαφορών. 

Επομένως, θα εκφωνούνται κανονικά όλες οι ανωτέρω υπό στοιχ. α΄, β΄ 

και γ΄ υποθέσεις και θα ματαιώνονται εν απουσία των διαδίκων, ήτοι δεν 

θα αποσύρονται προκειμένου να επαναπροσδιορισθούν οίκοθεν, ενώ 

ευνόητο είναι ότι δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα δήλωσης περί μη 

εξέτασης μαρτύρων προκειμένου να προταχθεί μία υπόθεση στο πινάκιο 

ή το έκθεμα. Αναφορικά με τις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων, πλην 

των αναφερόμενων στις υπ’ αριθμ. 106/2021 και 152/2021 πράξεις μας 

(αριθμ. 4 § 2 περ. βε΄ του πίνακα της ανωτέρω ΚΥΑ), στις οποίες 

δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, οι λοιπές 

εξακολουθούν να γίνονται διά της προσκομιδής ενόρκων βεβαιώσεων 

και δίχως την εξέταση μαρτύρων (επομένως σε αυτές απαιτείται η 

προηγούμενη κοινή δήλωση των διαδίκων περί μη εξέτασης μαρτύρων, 

προκειμένου να εκφωνηθούν και να μην αποσυρθούν οίκοθεν). 

Περαιτέρω, κατά τα ήδη ισχύοντα εξακολουθεί να γίνεται και η 

συζήτηση αιτήσεων χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών. 



Υπενθυμίζουμε ότι για τις υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας, της 

διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, των μικροδιαφορών και των 

ασφαλιστικών μέτρων, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρ. 83 § 3 

ν. 4790/2021, και ως εκ τούτου παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους 

να αιτηθούν (κοινής) αναβολής ατελώς α) χωρίς παράσταση κατά την 

εκφώνηση της υπόθεσης, εφ’ όσον οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των 

διαδίκων (και οι δικαιούμενοι σε αυτοπρόσωπη παράσταση διάδικοι) 

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 (eirinodikeiodramas@yahoo.gr) και β) για την ταυτότητα 

του νομικού λόγου, με παράσταση κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο 

ακροατήριο. 

     Ενημερώνουμε ότι δεν θα γίνεται χρονικός καταμερισμός των 

εγγεγραμμένων στο πινάκιο και το έκθεμα υποθέσεων, εν όψει της 

εκδίκασης από δύο δικαστές σε ξεχωριστές αίθουσες και προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος ερημοδικίας διαδίκου. Η προεκφώνηση των 

υποθέσεων θα λάβει χώρα κατά την προσδιορισθείσα ώρα στην αίθουσα 

του Ειρηνοδικείου (ώρα 9.00΄ τακτική διαδικασία και 10.00΄ ειδική 

διαδικασία, μικροδιαφορές) και στην αίθουσα του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου (ώρα 10.00΄ διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). Οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι δικαιούμενοι αυτοπρόσωπης παράστασης 

διάδικοι καθεμίας υπόθεσης παρακαλούνται να εισέρχονται ξεχωριστά 

κατά τη σειρά του πινακίου ή του εκθέματος, δηλώνοντας την 

παράστασή τους στην προεκφώνηση, και η κάθε επόμενη υπόθεση θα 

προεκφωνείται μόλις εξέλθουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα της 

προηγούμενης. Θα ακολουθήσει η εκδίκαση των κρατηθεισών 

υποθέσεων στις αίθουσες του Ειρηνοδικείου και του Μονομελούς 



Πρωτοδικείου αντιστοίχως, ο ίδιος τρόπος προσέλευσης δε, θα τηρηθεί 

και κατά τη συζήτηση. 

     Αναφορικά με την τήρηση των επιβεβλημένων μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας, τονίζεται εκ νέου ότι στο διάδρομο και τα γραφεία του 

Ειρηνοδικείου επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους φέροντες 

προστατευτική μάσκα, ενώ επιβάλλεται η κατά την είσοδο και έξοδο 

χρήση του αντισηπτικού υγρού που υπάρχει σε κάθε χώρο. Ο συνολικός 

αριθμός των ατόμων (πλην των υπαλλήλων και των δικαστών) που 

μπορεί να παραμένει ανά πάσα στιγμή στο Ειρηνοδικείο (τέσσερα 

γραφεία και διάδρομος μέχρι το γραφείο της ανάκρισης) δεν θα 

υπερβαίνει τους τρεις (3), ενώ μέσα σε κάθε κλειστό χώρο θα μπορούν 

να βρίσκεται και να εξυπηρετείται μόνο ένα (1) άτομο. Η μεταξύ των 

προσώπων τηρητέα απόσταση θα πρέπει να είναι όχι μικρότερη του 1,5 

μ., μέσα στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου δε, θα επιτρέπεται η παρουσία, 

πλην του Ειρηνοδίκη και του γραμματέα, οκτώ (8) ακόμη ατόμων κατά 

την εκδίκαση κάθε υπόθεσης, με την τήρηση μεταξύ τους της ανωτέρω 

απόστασης.    

     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 9 Μαϊου 2021 

                                           Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Δράμας 

 

                                                                 Ματίνα Πασπαλά 

 

Κοιν.:Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, δικαστικό μέγαρο 


