
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμός Πράξης 484 /2021

Ο Ειρηνοδίκης Αναστάσιος Δοματζόγλου, αφού έλαβε υπόψη:

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

-Την υπ’ αριθ. 465/2021 πράξη τoυ Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

-Τις αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας  και τις αγωγές των λοιπών διαδικασιών ,

των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη δικάσιμο της 28-6-2021 ενώπιον του

Ειρηνοδικείου Καβάλας και τα οικεία πινάκια,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗΣ 28ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021,

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Πρώτο τμήμα στις 09:00  :

Α) θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν :

οι  με  αριθμό  καταθέσεως  103/2020  ,120/2020,  121/2020  αιτήσεις  εκουσίας

δικαιοδοσίας

οι με αριθμό καταθέσεως 206/2020, 160/2020 και 159/2020 αγωγές ειδικής διαδικα-

σίας περιουσιακών- αυτοκινητικών - διαφορών,

με την επισήμανση ότι οι δικηγόροι όλων των παραπάνω υποθέσεων που θα συζητη-

θούν,  οφείλουν να παρευρίσκονται κατά την συζήτηση στο ακροατήριο , διότι άλ-

λως οι υπ’αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Β) θα εκφωνηθούν εκδικαζόμενες οι με αριθμό καταθέσεως 5/2021, 4/2021 αγωγές

τακτικής  διαδικασίας,  με  την  επισήμανση  ότι   η  απουσία των  διαδίκων  ή  των

πληρεξουσίων δικηγόρων τους, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων ,    δεν επιφέρει

τις έννομες συνέπειες της ερημοδικίας.



Δεύτερο τμήμα στις 10:30  :

Α) θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν :

οι με αριθμό καταθέσεως 22/2020, 75/2019 αγωγές μικροδιαφορών 

οι με αριθμό καταθέσεως 194/2020, 63/2020 και 176/2020 αγωγές ειδικής διαδικα-

σίας περιουσιακών - αυτοκινητικών- διαφορών,

με την επισήμανση ότι οι δικηγόροι όλων των παραπάνω υποθέσεων που θα συζητη-

θούν,  οφείλουν να παρευρίσκονται κατά την συζήτηση στο ακροατήριο , διότι άλ-

λως οι υπ’αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Β)  θα εκφωνηθεί  εκδικαζομένη η   με αριθμό καταθέσεως 3/2021αγωγή τακτικής

διαδικασίας, με την επισήμανση ότι  η απουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων

δικηγόρων τους, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων ,     δεν  επιφέρει  τις  έννομες

συνέπειες της ερημοδικίας.

Τρίτο τμήμα στις 12:00  :

θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν :

η με αριθμό καταθέσεως 30/2020 αγωγή μικροδιαφορών 

οι με αριθμό καταθέσεως 212/2020, 7/2020 και 251/2020 αγωγές ειδικής διαδικασί-

ας περιουσιακών - αυτοκινητικών- διαφορών,

οι με αριθμό καταθέσεως 250/2020, 253/2020 και 267/2020 αγωγές ειδικής διαδικα-

σίας περιουσιακών - μισθωτικών- διαφορών,

με την επισήμανση ότι οι δικηγόροι όλων των παραπάνω υποθέσεων που θα συζητη-

θούν,  οφείλουν να παρευρίσκονται κατά την συζήτηση στο ακροατήριο , διότι άλ-

λως οι υπ’αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

Τέταρτο τμήμα στις 13:30  :

θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν :



οι με αριθμό καταθέσεως 121/2020, 128/2020, 9/2020 αγωγές ειδικής διαδικασίας

περιουσιακών - μισθωτικών- διαφορών,

η με αριθμό καταθέσεως 109/2021 αγωγή ειδικής διαδικασίας περιουσιακών –

αμοιβών - διαφορών,

με την επισήμανση ότι οι δικηγόροι όλων των παραπάνω υποθέσεων που θα συζητη-

θούν,  οφείλουν να παρευρίσκονται κατά την συζήτηση στο ακροατήριο , διότι άλ-

λως οι υπ’αυτών εκπροσωπούμενοι διάδικοι θα δικασθούν ερήμην.

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, β)

του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Καβάλας,  προκειμένου  να  γνωστοποιηθεί  στους

πληρεξούσιους δικηγόρους γ) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τις υποθέσεις

με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο και δ) στους δικαστές Δ.Μπατσουγιάννη, Ι.Αβράμ και

Σ.Δημαρχοπούλου.

Καβάλα, 25 Ιουνίου 2021

Ο Δικαστής

Ειρηνοδίκης Αν.Δοματζόγλου 


