
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης  285/2022

Ο Ειρηνοδίκης Θεόδωρος Καβαλιώτης, αφού έλαβε υπόψη:

1) Το άρθρο 56 του Ν. 4871/2021, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο

45 του Ν.4947/2022 (ΦΕΚ Α 124/ 23.06.2022),

2) Την υπ’ αριθ. 236/2022 πράξη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο

Καβάλας και

3) Τις αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη

δικάσιμο  της  07.12.2022  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Καβάλας  και  το  οικεία

πινάκια,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Α)  Η  συνεδρίαση  του  Ειρηνοδικείου  θα  ξεκινήσει  στις  11:00 λόγω

συμμετοχής  της  Γραμματέως  της  έδρας  στην  ανακοινωθείσα  από  την

Ομοσπονδία  Δικαστικών  Υπαλλήλων  Ελλάδος  (ΟΔΥΕ)  δίωρη  διακοπή

εργασιών μεταξύ των ωρών 09:00 – 11:00.

Β)  Η  ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΓΙΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ

11:00, αλλά θα γίνεται  κατά την έναρξη εκάστου τμήματος από τον δικάζοντα

Ειρηνοδίκη, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της αποφυγής του συγχρωτισμού στο

ακροατήριο.

Γ) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1)  Πρώτο  τμήμα  στις  11:00,  με  προεδρεύοντα  δικαστή  τον  Ειρηνοδίκη

Αναστάσιο Δοματζόγλου: 

Θα εκφωνηθεί και εφόσον κρατηθεί θα εκδικαστεί η υπόθεση Ν. 3869/2010, με

αριθμό κατάθεσης ΕΚ 115/2015, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 455/2020

απόφαση.

2) Δεύτερο τμήμα στις 11:15, με προεδρεύοντα δικαστή τον Ειρηνοδίκη 

Θεόδωρο Καβαλιώτη:



α) Θα προεκφωνηθούν και εφόσον κρατηθούν θα εκδικαστούν οι υποθέσεις Ν.

3869/2010 με αριθμούς κατάθεσης ΕΚ 216/2015 (επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’

αριθ. 292/2022 απόφαση) και  ΕΚ 53/2022 (κλήση επαναφοράς της με αριθμό

κατάθεσης ΕΚ 536/2014 αίτησης επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 71/2019

απόφαση),

β) Θα εκφωνηθεί εκδικαζόμενη η υπόθεση Ν. 3869/2010 με αριθμό κατάθεσης

ΕΚ 96/2022 (κλήση επαναφοράς της με αριθμό κατάθεσης ΕΚ 8/2017 αίτησης

μετά από την έκδοση της υπ’ αριθ. 617/2022 απόφασης),

γ) Θα εκφωνηθεί εκδικαζόμενη η με αριθμό κατάθεσης  ΕΚ 137/2022 υπ’ αριθ.

274/2022 πράξη του Ειρηνοδίκη περί αυτεπάγγελτης διόρθωσης της υπ’ αριθ.

54/2022  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Καβάλας  (εκούσια  δικαιοδοσία  –  Ν.

4605/2019).

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει

να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:15.

3)  Τρίτο  τμήμα  στις  11:30,  με  προεδρεύοντα  δικαστή  τον  Ειρηνοδίκη

Θεόδωρο Καβαλιώτη: 

θα  προεκφωνηθούν  και  εφόσον  κρατηθούν  θα  εκδικαστούν  οι  αιτήσεις

πτώχευσης με αριθμούς κατάθεσης  ΠΤ 12/2022 και  ΠΤ6/2022 και η με αριθμό

κατάθεσης ΕΚ 82/2022 (κύρια παρέμβαση στην υπ’ αριθ. ΠΤ6/2022 πτώχευση).

Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υποθέσεως δεν πρέπει

να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:30.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρούσα πράξη

στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την αποστείλει αμέσως στη

διεύθυνση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  α)  των  δικηγόρων  άλλων

περιφερειών,  β)  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Καβάλας,  προκειμένου  να

γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους και γ) στο Νομικό Συμβούλιο

του Κράτους για τις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο.

Καβάλα, 6 Δεκεμβρίου 2022

Ο Ειρηνοδίκης 

Θεόδωρος Καβαλιώτης


