
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Αριθμός Πράξης  750/2021 

Ο Ειρηνοδίκης Ορέστης Καραφωτιάς, αφού έλαβε υπόψιν του:

1. Το άρθρο 83 παρ. 3 και 4 του Ν. 4790/2021,

2. Την  υπ’  αριθ.  731/2021  πράξη  του  Διευθύνοντος  το  Ειρηνοδικείο

Καβάλας,

3. Τις αγωγές, ανακοπές και αιτήσεις των οποίων η εκδίκαση έχει  ορισθεί

για τη δικάσιμο της 18-10-2021.

                                           ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ 

Α] 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  υποθέσεων,  όπως  ορίζεται  παρακάτω.  Κατά  την

προεκφώνηση  που  θα  γίνεται  πριν  από  την  έναρξη  κάθε  ομάδας

εκδικαζομένων υποθέσεων εντός του ακροατηρίου θα  επιτρέπονται έως

15  άτομα,  πλέον  του  δικαστού,  του  γραμματέως  και  του  δικαστικού

επιμελητού.

Β]  ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΚΑΣΙΜΟ  ΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΑΣ  18

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021  Η  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΤΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  ΩΣ

ΕΞΗΣ:

Στις  10:00  θα εκδικασθούν  η αγωγή  τακτικής διαδικασίας  με αριθμό κα-

τάθεσης 28/2021 και οι  διαφορές ειδικής διαδικασίας με αριθμό κατάθε-

σης  εισαγωγικού  δικογράφου  50/2021,  71/2021,  102/2021,  105/2021,

124/2021 και 151/2021.

Στις 11:30 θα εκδικασθούν αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας με αριθμό κα-

τάθεσης ΕΚ 52/2020, ΕΚ 63/2021, ΕΚ 64/2021, ΕΚ 69/2021, ΕΚ 86/2021

και ΕΚ 94/2021.



Στις  12:30 θα  εκδικασθούν  οι  διαφορές  που  εκδικάζονται  με  τις  ειδικές

διατάξεις  περί  μικροδιαφορών  με  αριθμό  κατάθεσης  αγωγής  17/2021,

35/2020, 40/2020, 39/2020, 38/2021, 22/2021, 11/2020 και 53/2021.

Οι δικηγόροι των υποθέσεων που θα συζητηθούν οφείλουν να παρευρίσκο-

νται κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως οι υπ’ αυτών εκπροσω-

πούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην,  εκτός από τις υποθέσεις τακτικής

διαδικασίας ως προς τις οποίες η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων

δικηγόρων τους δεν επιφέρει τις συνέπειες της ερημοδικίας.

Όταν έχει υποβληθεί κοινό έγγραφο αίτημα αναβολής, δεν είναι απαραίτητη η

έκδοση  πράξης  από  τον  δικαστή  και  δεν  χρειάζεται  οι  δικηγόροι  να

παρασταθούν κατά την προεκφώνηση, διότι η αναβολή δίδεται υποχρεωτικά,

εκτός  όλως  εξαιρετικών  περιπτώσεων  για  τις  οποίες  οι  δικηγόροι  θα

ενημερώνονται με μέριμνα της Γραμματείας, εγκαίρως.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΙ την Γραμματέα του Δικαστηρίου να αναρτήσει την παρού-

σα Πράξη στο ιστολόγιο του δικαστηρίου στο διαδίκτυο και να την απο-

στείλει  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 Ελ -

ληνικό Δημόσιο. 

Καβάλα, 15 Οκτωβρίου 2021

Ο Δικαστής

    ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ


