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(ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΟΘΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΡΙΣΜΟΥ) 

 

ΑΓΩΓΕΣ: ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ: 

ΑΡ. 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

3892/2013 7/4/2021 στις 11:00 Έγκριση αιτήματος 

2559/2015 19/1/2022 στις 11:00 Έλλειψη Δικαστικού Χρόνου 

4232/2015 20/1/2022 στις 11:00 

2788/2018 1/2/2022 στις 11:00 

 

ΑΓΩΓΕΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ 

1926/2015 17/1/2022 στις 11:00 

2818/2015 18/1/2022 στις 11:00 

1541/2016 26/1/2022 στις 11:00 

2492/2016 24/1/2022 στις 11:00 

2547/2016 25/1/2022 στις 11:00 

3522/2017 Οι κατάλογοι μαρτύρων να καταχωριστούν εντός 20 ημερών από 10/12/20.  

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 2/2/2022 η ώρα 11:00 π.μ.  

Ο χρόνος που θα διατεθεί για την κυρίως εξέταση κάθε μάρτυρα καθορίζεται 

προκαταρκτικά στα 15 λεπτά. Ο χρόνος που θα διατεθεί για την αντεξέταση κάθε 

μάρτυρα ορίζεται προκαταρκτικά σε 60 λεπτά το πολύ, και ο χρόνος που θα διατεθεί 

κατά την επανεξέταση κάθε μάρτυρα σε 10 λεπτά το πολύ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

3194/2018 

(Ταχείας) 

Ο Ενάγων θα καταχωρίσει και θα παραδώσει τη μαρτυρία του στον Εναγόμενο εντός 

30 ημερών από την 10/12/20. 

Ο Εναγόμενος θα καταχωρίσει και θα παραδώσει την μαρτυρία του στον Ενάγοντα 

διαδίκους εντός 30 ημερών από την παράδοση της μαρτυρίας του Ενάγοντα. 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 31/3/2021 η ώρα 11:00 π.μ.  

 



 

 

2847/2019 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 7/2/2022 η ώρα 11:00 π.μ.  

Ο χρόνος που θα διατεθεί για την κυρίως εξέταση κάθε μάρτυρα καθορίζεται 

προκαταρκτικά στα 15 λεπτά. Ο χρόνος που θα διατεθεί για την αντεξέταση κάθε 

μάρτυρα ορίζεται προκαταρκτικά σε 60 λεπτά το πολύ, και ο χρόνος που θα διατεθεί 

κατά την επανεξέταση κάθε μάρτυρα σε 10 λεπτά το πολύ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

4214/2017 Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον 

Τύπο 22, Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 10/12/2020. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 

ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται την 12/3/2021 και ώρα 08:30 για Οδηγίες, για την έκδοση οδηγιών 

ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.    

Έξοδα στην πορεία. 

 

948/2019 Ο Ενάγων θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στον Εναγόμενο ονομαστικό κατάλογο 

των μαρτύρων του με σύνοψη της μαρτυρίας του εντός 45 ημερών από 10/12/20. 

Ο Εναγόμενος θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στον Ενάγοντα ονομαστικό κατάλογο 

των μαρτύρων του με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 ημερών από την παράδοση 

του καταλόγου του Ενάγοντα. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12/3/2021 στις 08:30. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

1308/2019 Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον 

Τύπο 22, Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 10/12/2020. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 

ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται την 12/3/2021 και ώρα 08:30 για Οδηγίες, για την έκδοση οδηγιών 

ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.    

Έξοδα στην πορεία. 

 

1309/2019 Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον 

Τύπο 22, Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 10/12/2020. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 

ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται την 12/3/2021 και ώρα 08:30 για Οδηγίες, για την έκδοση οδηγιών 

ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.    

Έξοδα στην πορεία. 



 

 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ): 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

1366/2019 Η Ενάγουσα θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στους Εναγόμενους 1, 2 και 5 

ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων του με σύνοψη της μαρτυρίας της εντός 45 

ημερών από 10/12/20. 

Οι Εναγόμενοι 1, 2 και 5 θα καταχωρίσουν και θα παραδώσουν στην Ενάγουσα 

ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων τους με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 

ημερών από την παράδοση του καταλόγου της Ενάγουσας. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12/3/2021 στις 08:30. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

1621/2019 Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον 

Τύπο 22, Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 10/12/2020. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 

ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται την 12/3/2021 και ώρα 08:30 για Οδηγίες, σε σχέση με το αίτημα για 

ιατρική εξέταση.    

Έξοδα στην πορεία. 

 

1983/2019 Η Απαίτηση και η Ανταπαίτηση θα εκδικαστούν μαζί.  

Ο χρόνος για καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης από τους Εναγόμενους 

παρατείνεται για 30 μέρες από 10/12/20.  

Η Ενάγουσα θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στους Εναγόμενους ονομαστικό 

κατάλογο των μαρτύρων του με σύνοψη της μαρτυρίας της εντός 45 ημερών από 

10/12/20. 

Οι Εναγόμενοι θα καταχωρίσουν και θα παραδώσουν στην Ενάγουσα ονομαστικό 

κατάλογο των μαρτύρων τους με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 ημερών από την 

παράδοση του καταλόγου της Ενάγουας. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12/3/2021 στις 08:30. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

2062/2019 Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον 

Τύπο 22, Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 10/12/2020. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 

ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται την 12/3/2021 και ώρα 08:30 για Οδηγίες, για την έκδοση οδηγιών 

ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.    

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 



 

 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ): 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

2068/2019 Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον 

Τύπο 22, Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 10/12/2020. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 

ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται την 12/3/2021 και ώρα 08:30 για Οδηγίες, για την έκδοση οδηγιών 

ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.    

Έξοδα στην πορεία. 

 

2460/2019 Όπως όλοι οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τον 

Τύπο 22, Δ.28,Θ.2, εντός 45 ημερών από 10/12/2020. 

Όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 

ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται την 12/3/2021 και ώρα 08:30 για Οδηγίες, για την έκδοση οδηγιών 

ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο.    

Έξοδα στην πορεία. 

 

4158/2019 Ο Ενάγων θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στον Εναγόμενο ονομαστικό κατάλογο 

των μαρτύρων του με σύνοψη της μαρτυρίας του εντός 45 ημερών από 10/12/20. 

Ο Εναγόμενος θα καταχωρίσει και θα παραδώσει στον Ενάγοντα ονομαστικό κατάλογο 

των μαρτύρων του με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 ημερών από την παράδοση 

του καταλόγου του Ενάγοντα. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12/3/2021 στις 08:30. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

1898/2018 Η Αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 12/3/2021 η ώρα 08:30. Εκτός εάν καταχωριστεί 

Έκθεση Απαίτησης μέχρι τότε η αγωγή θα υπόκειται σε απόρριψη. 

Έξοδα υπέρ της Αιτούσας.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ): 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

645/2018 Η Αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 12/3/2021 η ώρα 08:30 εκτός εάν καταχωριστεί 

Έκθεση Υπεράσπισης τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως. 

 

2480/2019 Ενόψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος, υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 3. 

 

3360/2019 Ενόψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος, υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του 

Εναγομένου. 

 

3776/2019 Ενόψει της καταχώρισης Υπεράσπισης η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα, όπως αυτά θα 

υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος, υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του 

Εναγομένου. 

 

ΣΤΙΣ 10/12/20 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 08:30  

6896/2012 – Αίτηση Έρευνας 

2410/2015 - Οδηγίες 

4517/2015 – Αίτηση Έρευνας 

243/2019 – Οδηγίες 

721/2019 – Αίτηση Έρευνας 

3026/2019 - Οδηγίες 

 

 

 

 


