
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης 262/2022 

Η Ειρηνοδίκης Σμαράγδα  Αυγουστίδου, αφού έλαβε υπόψιν της:

1.  Την παρ. 1 άρθρου 56 Ν 4871/2021, σε συνδυασμό με το αρθ. 45 του N.   

    4947/2022

2.  Την υπ’ αριθμ. 236/2022 πράξη του Αναπληρωτή Διευθύνοντος το  

     Ειρηνοδικείο Καβάλας.

3.  Τα κοινά αιτήματα αναβολών και κοινά αιτήματα για παράσταση με δήλωση  

     του άρθρ. 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου     

     Καβάλας που  αφορούν την δικάσιμο της 14-11-2022,

4.  Τις αγωγές και αιτήσεις, των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για την δικάσιμο   

    της 14-11-2022 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας, τα οικεία πινάκια και το  

    πινάκιο για τις υποθέσεις των μικροδιαφορών,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ της 14ης Νοεμβρίου 2022

Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ  ΔΕΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 10.00 π.μ.,

αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσε-

ων, από τον δικάζοντα Ειρηνοδίκη ο οποίος θα έχει την ευθύνη της αποφυγής του

συγχρωτισμού στο ακροατήριο. 

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ της 14ης Νοεμβρίου 2022

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα γίνει ως εξής:

1) Πρώτο Τμήμα στις 10:00:

θα εκφωνηθούν οι εκδικαζόμενες  με προεδρεύουσα την υπογράφουσα Ειρηνοδί-

κη,  α)  οι  υπ’  αριθ.  κατ.  ΝΤ.93/2021,  ΝΤ.94/2021,  ΝΤ.95/2021 και  ΝΤ.64/2021

αγωγές τακτικής διαδικασίας (νέα), β) ακολούθως θα εκφωνηθούν εκδικαζόμενες

οι  υπ’  αριθμ.  κατ.  Μ22/2022,  Μ23/2022 και  Μ24/2022 αγωγές  μικροδιαφορών

(Νέα διαδικασία).  Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων να μην

προσέλθουν νωρίτερα από τις 10.00 π.μ. στο δικαστήριο.

2) Δεύτερο Τμήμα στις 10.30:

θα προεκφωνηθούν κι εφόσον κρατηθούν, θα συζητηθούν με προεδρεύουσα την

υπογράφουσα Ειρηνοδίκη, οι αιτήσεις εκουσίας διαδικασίας με αριθμούς κατάθε-



σης 67/2022, 72/2022, 73/2022 και 80/2022. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των πα-

ραπάνω υποθέσεων να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 10.30 π.μ. στο δικα-

στήριο.

3) Τρίτο Τμήμα στις 11.00:

θα προεκφωνηθούν κι εφόσον κρατηθούν, θα συζητηθούν, με προεδρεύουσα την

υπογράφουσα  Ειρηνοδίκη,  οι  με  αριθμ.  καταθ.  177/2022,  227/2021,  94/2022,

119/2022,  352/2022, 353/2022,  224/2022, 256/2022, αγωγές ειδικής διαδικασίας

περιουσιακών διαφορών.  Οι διάδικοι και οι μάρτυρες της παραπάνω υποθέσεως

να μην προσέλθουν νωρίτερα από τις 11.00 στο δικαστήριο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ την Γραμματέα του Δικαστηρίου να αποστείλει την παρούσα Πράξη

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 Νοεμβρίου 2022

Η Ειρηνοδίκης

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ


