
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Αριθμός Πράξης  400/2021 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Δράμας: 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 1 παρ.1.3 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3793/13-

08-2021), 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 την Δευτέρα, 16 Αυγούστου 

2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00  

και πέραν των σ’ αυτήν οριζομένων. 

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Πρωτοδικείου Δράμας. 

 

Αποφασίζει, ότι κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 

και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 23  Αυγούστου 2021   και ώρα 06:00:  

Ως προς την λειτουργία όλων των Τμημάτων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου 

και με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας, το 20% των εργαζομένων θα εργάζεται με 

τηλεργασία.  

Το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται καταθέσεις αιτήσεων και δικογράφων κλπ 

(αγωγών, εφέσεων, διαταγών πληρωμής, απογράφων, πιστοποιητικών κλπ) 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.  

Στις υποθέσεις των υποπεριπτώσεων βγ΄ έως  βζ΄  του άρθρου 1 παρ.1.3 της με 

αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3793/13-08-2021),  παρέχεται η δυνατότητα 

αναβολής ατελώς, ακόμη και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο 

ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά 



την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε 

κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ 

απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ. Η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται στη 

γραμματεία του Πρωτοδικείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση prdramas@gmail.com μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. της προτεραίας της 

δικασίμου. 

Το πολιτικό δικαστήριο θα συνεδριάζει στις αίθουσες του Μονομελούς και του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Αμέσως μετά την προεκφώνηση των υποθέσεων θα 

αναρτάται έκθεμα των υποθέσεων που πρόκειται να συζητηθούν σε κάθε μία από τις 

παραπάνω αίθουσες, ο δικαστής που θα προεδρεύει σε κάθε υπόθεση και η ώρα 

έναρξης της συνεδρίασης κάθε σύνθεσης. Το έκθεμα θα αποστέλλεται και στον οικείο 

Δικηγορικό Σύλλογο.  

Το Ποινικό Τμήμα και το Τμήμα Βουλευμάτων θα χορηγεί αντίγραφα ή 

πιστοποιητικά ΜΟΝΟ 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 και 

συμπληρωματικά οι διατάξεις του Ν. 4812/2021.  

Δράμα, 13/08/2021 

Ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου 

 

Χρήστος Χατζηκωνσταντίνος 

Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 


