
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 04.12.2020 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

7281/2013 για ακρόαση η ώρα 0900 

6205/2012 για ακρόαση η ώρα 10:00 

3918/2012 (συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 1100 

6930/2012 η ώρα 8:40 

2248/2020 η ώρα 9:00 

2995/2016 η ώρα 8:30 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

3379/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.04.2021 στις 1000 – 

λόγω του ότι υπάρχουν πολλοί δικηγόροι και δεν 

ενδείκνυται ενόψει της πανδημίας η παρουσία 

μεγάλου αριθμού συνηγόρων στην αίθουσα του 

Δικαστηρίου 

1531/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 09.03.2021 στις 1000  

2252/2014 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

23.04.2021 στις 0930 

4440/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.03.2021 στις 0900 

6389/2015 Δεν έχει τεθεί ο φάκελος από το 

πρωτοκολλητείο – οι συνήγοροι να 

απευθυνθούν στο πρωτοκολλητείο 

3214/2017 Οι δικηγόροι να αποταθούν στο 

πρωτοκολλητείο για ενημέρωση 

4339/2017 Η αίτηση ημερομηνίας 21.09.2020 ορίζεται για 

οδηγίες τις 19.01.2021 στις 0830 – υπεράσπιση από 

εναγόμενους 1 και 2 μέχρι τότε 

477/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 09.06.2021 στις 0930 

713/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 15.02.2021 στις 0830 – 

ανανεώονται οι οδηγίες του Δικαστηρίου σε σχέση με 

την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας 

892/2019 Ορίζεται για ακρόαση στις 07.06.2021 στις 1100 

1146/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 04.02.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 

τότε 

1940/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 22.09.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητών 

2834/2020 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

10.12.2020 στις 0900.  Το διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ μέχρι τότε. 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 



 

 

Γεν. 1482/2013 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγράφοι Α, Β, Γ και Δ 

της αίτησης 

Σε σχέση με την κυρίως αίτηση (ημερομηνίας 

18.04.2019) ορίζεται για ακρόαση στις 03.02.2021 

στις 0845 – ένσταση από καθ' ου η αίτηση 6 μέχρι τις 

29.01.2021 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


