
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης 45/2022 

O Ειρηνοδίκης Δημήτριος Μπατσουγιάννης, αφού έλαβε υπόψη:

1.Το άρθρο 56 παρ. 1 και 57 του Ν. 4871/2021, 

2.Την υπ’ αριθμ. 44 /2022 πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

3.Τις  υποθέσεις,  των  οποίων  η  εκδίκαση  έχει  ορισθεί  για  την  δικάσιμο  της  14-2-2022

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ

 14ης Φεβρουαρίου 2022, ημέρας Δευτέρας

Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 10:00, αλλά θα

γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδίκασης κάθε τμήματος υποθέσεων, όπως

ορίζεται παρακάτω.

Κατά  την  προεκφώνηση  που  θα  γίνεται  πριν  από  την  έναρξη  κάθε  τμήματος

εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον

του δικαστή, της γραμματέως και του δικαστικού επιμελητή.

Β] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1) Πρώτο τμήμα στις 10:00

Θα εκφωνηθεί  και  θα  συζητηθεί  η  υπ’ αριθ.  Καταθέσεως  40/2021  υπόθεση  τακτικής

διαδικασίας,  με  προεδρεύοντα  τον  Ειρηνοδίκη  Δημήτριο  Μπατσουγιάννη,  και  στη

συνέχεια  θα  προεκφωνηθούν  και  ακολούθως θα συζητηθούν  οι  υπ’ αριθ.  καταθέσεως

113/2021, 125/2021, 8/2022, 116/2021 και 12/2022 υποθέσεις  εκουσίας δικαιοδοσίας,

με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Δημήτριο Μπατσουγιάννη.

Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από

τις 10:00 στο δικαστήριο.

2) Δεύτερο τμήμα στις 10:30

Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα συζητηθούν οι υπ’ αριθ. καταθέσεως  125/2020,

160/2020,  324/2021,  336/2021,  17/2021,  120/2021  και  185/2021  υποθέσεις ειδικής

διαδικασίας, με προεδρεύοντα τον Ειρηνοδίκη Δημήτριο Μπατασουγιάννη.

Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από

τις 10:30 στο δικαστήριο.



3) Τρίτο τμήμα στις 12:00

Θα προεκφωνηθούν  και  ακολούθως  θα  συζητηθούν  οι  υπ’ αριθ.  κατάθεσης:  16/2019,

35/2021, 37/2021 και 44/2021 υποθέσεις μικροδιαφορών, με προεδρεύοντα τον Ειρηνο-

δίκη Δημήτριο Μπατσουγιάννη.

Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από

τις 12:00 στο δικαστήριο.

Στην υπόθεση της νέας τακτικής διαδικασίας, η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξου-

σίων δικηγόρων τους, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής, δεν επιφέρει τις έννομες

συνέπειες της ερημοδικίας.

Στις  υπόλοιπες υποθέσεις,  οι  πληρεξούσιοι  δικηγόροι  οφείλουν να παρευρίσκονται

κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως, οι υπ’ αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι

θα δικασθούν ερήμην. 

Ειδικώς, για τις υποθέσεις των μικροδιαφορών, οι διάδικοι των υποθέσεων οφείλουν να

παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο είτε μετά/διά των πληρεξουσίων δι-

κηγόρων τους είτε αυτοπροσώπως  διότι άλλως, θα δικασθούν ερήμην. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ την 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, 11 Φεβρουαρίου 2022

Ο Δικαστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ


