
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Γραμματεία: 
τηλ. 2510-225166

Γραφείο Ειρηνοδικών: 
τηλ. 2510-225188

Iστολόγιο (blog):

eirinodikeio-kavalas.blogspot.com

Υπηρεσιακά e-mail

Α Γραφείο  

Αργυρούδη Αναστασία,

Προϊσταμένη Γραμματείας

 

Ευθυμίου Αιμιλία

Δημοσίευση αποφάσεων
Έκδοση απογράφων
Διοίκηση Γραμματείας
Παραλαβή γραμματίων εκκαθαριστών 
υπερχρεωμένων
Επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες και αρχές
Επιμέλεια Ηλεκτρονικών διαδικασιών

gram@eirinodikeio-kavalas.gov.gr

Β Γραφείο

Βαφειάδου Ευδοκία

Νεστορίδου Αθηνά

Κατάθεση  αγωγών,  εκτός  αστικής
αφερεγγυότητος και εκουσίας δικαιοδοσίας
Διεκπεραίωση  δικογραφιών  νέας  τακτικής
διαδικασίας
Δαπάνες δικαστικών επιμελητών
Διαδικασίες δαπανών για προμήθειες
Ηλεκτρονικές αναρτήσεις ( Διαύγεια κλπ)
Κληρονομητήρια
Γραμματέας έδρας αναπληρωματική
Νομική Βοήθεια
Ορκίσεις πραγματογνωμόνων
Σφραγίσεις-αποσφραγίσεις
Κοινές  δηλώσεις  για  εκδίκαση  χωρίς
μάρτυρες  ασφαλιστικών  μέτρων
Παρασκευής, κατά την αναστολή

gram2@eirinodikeio-kavalas.gov.gr

Γ Γραφείο

Μαυρίδου Ευθυμία  
Καριπίδου Ειρήνη

Ένδικα μέσα
Πιστοποιητικά τελεσιδικίας
Παραίτηση από ένδικα μέσα
Εφέσεις ξένων αρχών
Σωματεία-Συνεταιρισμοί
Δηλώσεις τρίτου
Συνεταιρισμοί/ενεργειακές κοινότητες
Ένορκες Βεβαιώσεις
Γραμματέας έδρας αστικής αφερεγγυότητος 
Τετάρτης (Ν 3869/10, Ν 4605/2019 και Ν 
4745/20 , εκτός πτωχεύσεων)
Κοινές δηλώσεις για εκδίκαση χωρίς 
μάρτυρες υποθέσεων αστικής αφερεγ- 
γυότητος Τετάρτης κατά την αναστολή (πλην 
πτωχεύσεων)

gram  3  @eirinodikeio-kavalas.gov.gr  

Δ Γραφείο

Αποστολίδου Δέσποινα  
Κακαρέλη Ζωή

Καταθέσεις αιτήσεων συνήθους εκουσίας 
δικαιοδοσίας
Καταθέσεις Αστικής Αφερεγγυτότητας 
(Πτωχεύσεις Ν 4738/20 και υπερχρεωμένα   Ν 
3869/10, Ν 4605/2019 και Ν 4745/20)
Πιστοποιητικά διαθηκών, αποποιήσεων και 
πτωχεύσεων
Διεκπεραίωση δικογραφιών πτωχεύσεων
Γραμματέας έδρας πτωχεύσεων Ν 4738/20

gram4@eirinodikeio-kavalas.gov.gr

Ε Γραφείο

Παπαδοπούλου Αικατερίνη

Μπάρδη Ευαγγελία 

Δημοσίευση διαθηκών
Κήρυξη ιδιογράφου διαθήκης ως κυρίας
Δηλώσεις αποποίησης και αποδοχής 
κληρονομίας
Διαταγές Πληρωμής

gram5@eirinodikeio-kavalas.gov.gr
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Εκθέσεις κατασχέσεως δικαστικών επιμελητών 
και καταχώρηση αυτών στα ειδικά βιβλία
Γραμματέας έδρας Δευτέρας (Τακτική – ειδικές 
- μικροδιαφορές – συνήθους εκουσίας).
Κοινές δηλώσεις για εκδίκαση χωρίς 
μάρτυρες υποθέσεων Δευτέρας( Τακτική – 
ειδικές - μικροδιαφορές – συνήθους εκουσίας).

ΣΤ Γραφείο

Σαββαΐδης Λάζαρος

Δικαστικός επιμελητής

Πρωτόκολλο Αρχείο – Κίνηση
Επιμέλεια ακροατηρίου και προετοιμασία 
δικασίμου
Ευταξία δικαστηρίου και παράσταση κατά την 
εκδίκαση των υποθέσεων στο ακροατήριο προς
διευκόλυνση του έργου των δικαστών
Παραλαβή  προγραμμάτων,πλειστηριασμών,
τακτοποίηση  των  δικογραφιών  και  την
παράδοση  των  σχετικών  στους  διαδίκους  ή
στους πληρεξουσίους τους δικηγόρους

gram6@eirinodikeio-kavalas.gov.gr
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