
                   

                                  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ    654/2021 

 

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

1 και 6 της με αρ. 61910/09.10.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4674/08.10.2021), 

ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 09.10.2021 

και ώρα 6.00΄ έως και τη Δευτέρα 25.10.2021 και ώρα 6.00΄:  

Α. 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. 

Β. Για τις εργασίες που θα διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία του 

Ειρηνοδικείου Δράμας, εξακολουθεί να απαιτείται προηγούμενη 

τηλεφωνική συνεννόηση - ραντεβού (τηλ. 2521023587 και 252102112), 

δίχως αυτή δε, δεν θα εξυπηρετείται κανένας προσερχόμενος στην 

Υπηρεσία μας. 

Γ. 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.   

Δ. Ως προς τις εκδικαζόμενες υποθέσεις επισημαίνεται ότι:  

       Για το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου ως και την 31η  

Δεκεμβρίου 2021  (με την επιφύλαξη για περαιτέρω ενημέρωση εφόσον 

υπάρξουν νέες ρυθμίσεις η παραταθεί η ισχύς των ήδη ισχυουσών για το 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα)  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 

4839/2021 (ΦΕΚ Α’181/02.10.2021): 

-Οι διάδικοι, εξακολουθούν να δύνανται 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 άρθρων 422-424 ΚΠολΔ σε συνδ. με 105 § 4 ν. 

4812/2021. 

- Εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη 

συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη 

Γραμματεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(eirinodikeiodramas@yahoo.gr), το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη 

ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, 

προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του 

πινακίου ή εκθέματος. 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. 
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- Συναινετικά αιτήματα αναβολής υποβάλλονται σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4389/2021. Ειδικότερα στις 

εκδικαζόμενες υποθέσεις παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους 

να αιτηθούν (κοινής) αναβολής  α) με παράσταση στο ακροατήριο 

ή β) χωρίς παράσταση κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, εφόσον 

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. 

- Εφόσον με τη με αρ. 46690/2021 (ΦΕΚ Β΄ 4404/23.9.2021) 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης παρατάθηκε η ισχύς των 

διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου εκατοστού τέταρτου του ν. 

4812/2021, η διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων χορήγησης άδειας 

συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης καθώς και η 

ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής 

προσημείωσης υποθήκης εξακολουθεί να διεξάγεται κατά τα ήδη 

ισχύοντα, ήτοι εγγράφως με δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας 

προσδιορίζεται ειδικότερα στο 104ο άρθρο  του ν. 4812/2021  

                                                         Δράμα, 11 Οκτωβρίου 2021 

                                               Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Δράμας 

                                                                

                                                                    Ζωή Νικολέρη  

 

Κοιν.: Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, δικαστικό μέγαρο 


