
 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Αριθμός Πράξης  99/ 2021 

Η Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ, αφού έλαβε υπόψιν της: 

Την Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 / 4-6-2021 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2266/5-6-2021) 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την 7 Ιουνίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.»  

Το άρθρο 83 του Ν 4790/2021 δια του οποίου συνεχίζεται το μέτρο της κατανομής των 

εκδικαζομένων υποθέσεων με πράξη του δικάζοντος δικαστού, 

Τις υπ’ αριθ. 115/2020, 116/2020, 126/2020 και 127/2020, 92/2021 πράξεις της ανωτέρω 

διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου, για την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου 

Παγγαίου και την αποφυγή συνωστισμού,  

            Τις αιτήσεις των οποίων η εκδίκαση έχει ορισθεί για τη 

δικάσιμο της 10-06-2021 του Ειρηνοδικείου Καβάλας, το πινάκιο της ως άνω δικασίμου, 

      

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ Πέμπτης 10 Ιουνίου 2021  

 

 Α] Η ΠΡΟΕΚΦΩΝΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 09:30 π.μ., 

αλλά θα γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη εκδικάσεως κάθε ομάδας υποθέσεων, όπως 

ορίζεται παρακάτω. 

 Β] Κοινά έγγραφα αιτήματα αναβολής, (ειδική έγγραφη δήλωση με υπογραφές) χωρίς 

υποχρέωση παράστασης στο ακροατήριο γίνονται δεκτά άνευ ετέρου, δυνάμει του άρθρου 83 

του Ν 4790/2021, εφόσον κατατεθούν έως τις 12:00 της προηγούμενης (εργάσιμης) ημέρας 

από την δικάσιμο.     

 Υπενθυμίζεται ότι, 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. 

  

Γ] Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της δικασίμου της Πέμπτης 10 Ιουνίου 2021, 

 θα γίνει ως εξής: 

     1) Στις 09:30 πμ θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αιτήσεις 

εκουσίας δικαιοδοσίας με αριθμούς καταθέσεως 12/2021 (δικάζουσα Δικαστής κα 

Καλτιριμίδου), 60/2013 (δικάζων Δικαστής κ Δοματζόγλου), 10/2021, 14/2021, 61/2018, 

289/2018, 27/2019, 36/2019, 41/2019, 50/2019, 6/2021 . 



2) Στις 11:00 πμ θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αιτήσεις 

εκουσίας δικαιοδοσίας με αριθμούς καταθέσεως 53/2019, 180/2017, 156/2019, 159/2014, 

(δικάζουσα Δικαστής κα Αβράμ), 290/2018 (δικάζουσα Δικαστής κα Αβράμ), 25/2020, 26/2020, 

27/2020. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων, να μην προσέλθουν 

νωρίτερα από τις 11:00 πμ στο δικαστήριο. 

3) Στις 13:00μμ θα προεκφωνηθούν και ακολούθως θα εκδικασθούν οι αιτήσεις 

εκουσίας δικαιοδοσίας με αριθμ. καταθ. 53/2020, 68/2020, 69/2020, 80/2020, 81/2020, 

102/2020. Οι διάδικοι και οι μάρτυρες των παραπάνω υποθέσεων, να μην προσέλθουν 

νωρίτερα από τις 13:00 μμ στο δικαστήριο.  

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου να αποστείλει αμέσως την παρούσα στη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου α) των δικηγόρων άλλων περιφερειών, β) του  

Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους πληρεξουσίους 

δικηγόρους .  

 

Ελευθερούπολη, 9 Ιουνίου 2021 

Η Ειρηνοδίκης 

 
 

ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ 
 

 


