ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Πράξης 82/2022
H Ειρηνοδίκης Γραμματούλα Σαλταρή, αφού έλαβε υπόψη:
1) το άρθρο 56 του ν. 4871/2021
2) την υπ’ αρ. 81/2022 Πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,
3) Τις αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και τις αγωγές των λοιπών διαδικασιών,
των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 28.3.2022 ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Καβάλας, τα οικεία πινάκια και το έκθεμα για τις υποθέσεις
των μικροδιαφορών,
ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
10:00 π.μ., 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 της δικαστού, της γραμματέως και του δικαστικού επιμελητή.
Β] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ που θα εκδικασθούν με
προεδρεύοντα τον υπογράφοντα την παρούσα δικαστή, θα γίνει ως
εξής:

Πρώτο τμήμα στις 10:00
Α) Θα εκφωνηθούν εκδικαζόμενες οι με αρ. κατ. 44/2021, 45/2021 και
46/2021 αγωγές τακτικής διαδικασίας, με την επισήμανση ότι η
απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατά την
εκδίκαση
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ερημοδικίας.
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Β) Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν: 1) οι με αρ. κατ.
18/2022 και 21/2022 αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, και 2) οι με
αρ. κατ. 201/2021 και 33/2022 ανακοπές, με την επισήμανση ότι οι
δικηγόροι όλων των παραπάνω υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να
παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως οι υπ’ αυτών
εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και
οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο
δικαστήριο νωρίτερα από τις 10:00.
Δεύτερο τμήμα στις 10:45
Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι με αρ. κατ. 13/2021,
78/2021, 337/2021, 16/2022 και 27/2022 και αγωγές ειδικής
διαδικασίας αυτοκινητικών διαφορών, με την επισήμανση ότι οι
δικηγόροι όλων των παραπάνω υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να
παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, διότι άλλως οι υπ’ αυτών
εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και
οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο
δικαστήριο νωρίτερα από τις 10:45.
Τρίτο τμήμα στις 12.00
Θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν 1) η με αρ. κατ.
97/2021 αγωγή ειδικής διαδικασίας εργατικών διαφορών και 2) οι με
αρ. κατ. Μ30/2020, Μ77/2021, Μ78/2021, Μ61/2021 και Μ1α/2022
αγωγές μικροδιαφορών, με την επισήμανση ότι οι δικηγόροι όλων των
παραπάνω υποθέσεων που θα συζητηθούν, οφείλουν να παρευρίσκονται
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εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην. Οι δικηγόροι, οι διάδικοι και
οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων δεν πρέπει να προσέλθουν στο
δικαστήριο νωρίτερα από τις 12.00.
Ειδικά ως προς την αγωγή με αρ. κατ. Μ1α/2022 υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα
με τη διάταξη του αρ. 469 ΚΠολΔ, όπως αυτό ισχύει για τις αγωγές

μικροδιαφορών που κατατέθηκαν από 1.1.2022 και έπειτα, κατά δικάσιμο η
υπόθεση συζητείται με την παρουσία των διαδίκων. Αν αυτοί συμφωνούν,
μπορούν να καταθέσουν κοινή δήλωση κατά την παρ. 2 του άρθρου 242
ΚΠολΔ. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται.
Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή
εμφανίζονται, αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση
ματαιώνεται. Στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι περιεχόμενοι
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ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται
ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν
υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Αν η συζήτηση γίνεται με
επιμέλεια του ενάγοντος και αυτός δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το
δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την αγωγή, ενώ
αν η συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγόμενου ή εκείνου που
άσκησε κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
271 ΚΠολΔ, και σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος απορρίπτεται η
αγωγή. Οι παριστάμενοι κατά τη συζήτηση διάδικοι μπορούν κατά την κρίση
του ειρηνοδίκη να εξετάζονται κατ’ άρθρο 415 ΚΠολΔ ή να παρέχουν
διασαφήσεις για την υπόθεση, οι δε ενόρκως βεβαιώσαντες να καταθέτουν
συμπληρωματικώς, εφόσον είναι παρόντες και ο ειρηνοδίκης κρίνει τούτο
απολύτως αναγκαίο.
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 και β) του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου
να γνωστοποιηθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους.
Καβάλα, 24 Μαρτίου 2022
Η Δικαστής
Ειρηνοδίκης Γραμματούλα Σαλταρή

