
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 03.12.2020 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

7357/2011 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 8:00 

2875/2009 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 12:00 

1312/2014 για ακρόαση η ώρα 11:00 

7033/2011 για ακρόαση η ώρα 9:30 

7316/2012 η ώρα 8:45 

907/2015 η ώρα 8:30 

1738/2019 η ώρα 8:40 

3219/2018 η ώρα 8:30 

 

 

Γεν. 264/2019 η ώρα 8:40 

Γεν. 47/2007 η ώρα 8:30 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

2880/2010 Η αίτηση ημερομηνίας 28.05.2020 ορίζεται για 

ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 26.02.2021 στις 

0830. 

10895/2010 Η αίτηση ημερομηνίας 08.11.2019 απορρίπτεται 

λόγω μη επίδοσής της 

5451/2012 Ορίζεται για οδηγίες στις 26.02.2021 – αποκάλυψη 

εγγράφων από εναγόμενους που δεν έχουν προβεί σε 

αποκάλυψη να το πράξουν μέχρι τις 22.02.2021 

6209/2012 Ορίζεται για οδηγίες στις 28.01.2021 στις 0830 – 

τροποποιημένη υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Υπολείπονται οι τροποποιημένες υπερασπίσεις των 

εναγομένων 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 19 

6211/2012 Ορίζεται για οδηγίες στις 27.02.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μέχρι τότε  

256/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 25.05.2021 στις 0900 

3206/2015 Η αίτηση ημερομηνίας 14.10.2019 ορίζεται για 

τελευταία φορά για απόδειξη στις 27.01.2021 στις 

0830 σε σχέση με τον εναγόμενο 4 

4295/2016 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.05.2021 στις 1000 

3241/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 01.02.2021 στις 0900 

1597/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 18.09.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 03.03.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι 28.02.2021 



 

1882/2018 Ορίζεται για οδηγίες στις 02.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα 

581/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 03.03.2021 – ανανεώνονται 

οι οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

969/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 18.09.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 02.03.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι τις 26.02.2021 

1957/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 18.09.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητών 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν. 2151/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 27.01.2021 στις 0830 – 

ένσταση μέχρι 24.01.2021 

Γεν. 2316/2013 Η αίτηση ημερομηνίας 14.05.2020 ορίζεται για 

επίδοση στις 28.01.2021 στις 0830, για τελευταία 

φορά 

Γεν. 441/2020 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτησης 

ημερομηνίας 20.11.2020 πλέον έξοδα 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


