
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 07.12.2020 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

Ρηματική 26/2020 για συνέχιση η ώρα 0830 

8772/2012 (συνεχιζόμενη) η ώρα 0900 

7952/2012 για ακρόαση η ώρα 1130 

4908/2013 για ακρόαση η ώρα 1200 

4311/2016 η ώρα 0830 

3214/2017 η ώρα 0830 

3174/2018 η ώρα 8:45 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

7105/2014 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

08.02.2021 στις 1000 

778/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 20.05.2021 στις 0900 

5789/2015 Ορίζεται στις 26.02.2021 για οδηγίες στις 0830- 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

ενάγοντα και εναγόμενους 1 και 2 μέχρι τότε 

6651/2015 Η αίτηση ημερομηνίας 10.02.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών 

928/2016 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.04.2021 στις 1000 

3351/2016 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.04.2021 στις 1000 

361/2016 Η αίτηση εναντίον του εξ ανταπαιτήσεως εναγομένου 

3 ορίζεται για απόδειξη στις 29.01.2021 

Η αίτηση ημερομηνίας  29.10.2020 η οποία αφορά 

τον εναγόμενο 1 εξ ανταπαιτήδσεων ορίζεται για 

απόδειξη στις 29.01.2021 

1638/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 20.05.2021 στις 1000 

2961/2018 Να σταλούν οι γραπτές αγορεύσεις στο e/mail της 

στενογράφου του Δικαστηρίου 

991/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.06.2021 στις 1000 

3174/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 13.10.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 27.01.2021 σπτις 0830 – ένσταση 

μέχρι τις 22.01.2021. Δίδεται άδεια στον δικηγόρο 

κ. Τάσο Μιχαηλίδη να αποσυρθεί από δικηγόρος των 

εναγόντων. 

2539/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 18.01.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από εναγόμενους εντός 30 

ημερών από σήμερα 

3877/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 02.07.2020 ορίζεται για 

οδηγίες 22.02.2021 στις 0830 – υπεράσπιση από 

εναγομένους μέχρι 18.02.2021 



 

1392/2019 Ορίζεται για ακρόαση στις 28.01.2021 στις 0830 – 

ένσταση μέχρι τις 25.01.2021 

2892/2020 Δεν έχει σταλεί ο φάκελος από το 

πρωτοκολλητείο – οι δικηγόροι να αποταθούν 

στο πρωτοκολλητείο 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν. 283/2020 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.01.2021 για 

καταχώριση γραπτών αγορεύσεων 

Παρ. 3.2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 09.04.2021 στις 0900 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


