
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ KABAΛΑΣ 

Αριθμός Πράξης  54 / 2023

H Δόκιμη Ειρηνοδίκης Aντιγόνη Πινακίδου, αφού έλαβε υπόψη:

1.Την  παρ.  1  άρθρου  56  του  Ν.   4871/2021  με  το  άρθρο  128  του

Ν.5007/2022, συνεχίζεται έως 30-06-2023.

2.Την υπ’ αριθ.  1 /2023 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

3.Τις αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για

τη  δικάσιμο  της  08-03-2023  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Καβάλας  και   τα

οικεία πινάκια 

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ

Τετάρτης 8ης Mαρτίου  2023

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

09:30, αλλά θα γίνεται κατά την έναρξη εκάστου τμήματος από τον δικάζοντα

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

στο ακροατήριο. 

Β) Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, με προεδρεύουσα δικαστή την

Αντιγόνη Πινακίδου,  πλην του πρώτου τμήματος όπου προεδρεύων

δικαστής θα είναι ο Αναστάσιος Δοματζόγλου, θα γίνει ως εξής:

1) Πρώτο τμήμα στις 09:30: 

Θα προεκφωνηθεί και, εφόσον κρατηθεί, θα εκδικασθεί η αίτηση με αριθμό

κατάθεσης: ΕΚ 227/2021

Οι  δικηγόροι,  οι  διάδικοι  και  οι  μάρτυρες  της  παραπάνω  υπόθεσης  δεν

πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 09:30.

2) Δεύτερο τμήμα στις 10:30: 

Θα προεκφωνηθούν και, εφόσον κρατηθούν, θα εκδικασθούν οι αιτήσεις με

αριθμούς κατάθεσης: 1/2023, 2/2023 

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

πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 10:30.



3)Τρίτο τμήμα στις 11:30:

Θα προεκφωνηθούν και, εφόσον κρατηθούν, θα εκδικασθούν οι αιτήσεις με

αριθμούς κατάθεσης: 152/2022, 3/2023, 16/2023, 10/2023

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

πρέπει να προσέλθουν στο δικαστήριο νωρίτερα από τις 11:30.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ στη  Γραμματέα  του  Δικαστηρίου  να  αποστείλει  την

πράξη αυτή αμέσως στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των

δικηγόρων άλλων περιφερειών και β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας,

προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους.

Καβάλα, 7 Μαρτίου 2023

Η Δικαστής

Δόκιμη Ειρηνοδίκης  

Αντιγόνη Πινακίδου 


