
                   

                                  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  581/2021 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 1 §1 αρ.3  και 10 §§ 

1 και 6 της με αριθμ. 57069/18.9.2021, ενημερώνουμε ότι κατά το 

χρονικό διάστημα από 20.9.2021 ώρα 6.00΄ μέχρι 27.9.2021 ώρα 6.00΄, 

ως προς τις εκδικαζόμενες υποθέσεις θα ισχύσουν τα διαλαμβανόμενα 

στο κεφάλαιο Β της προηγούμενης με αρ. 565/2021 πράξης μας. 

 Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

προστασία της δημόσιας υγείας, για την είσοδο όλων των φυσικών 

προσώπων στο δικαστικό μέγαρο Δράμας (δικαστικών λειτουργών, 

δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων, πάσης φύσεως εργαζομένων και 

πολιτών) θα ισχύσουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 §1 αρ.3   της ως 

άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Για τις εργασίες που θα διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου Δράμας, εξακολουθεί να απαιτείται προηγούμενη 

τηλεφωνική συνεννόηση - ραντεβού (τηλ. 252123587 και 25212112), 

δίχως αυτή δε, δεν θα εξυπηρετείται κανένας προσερχόμενος στην 

Υπηρεσία μας. 

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 δύο (2), ενώ μέσα σε κάθε κλειστό χώρο θα μπορεί 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.   

 

                                                         Δράμα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 
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