
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 10.12.2020 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

8374/2013 για ακρόαση η ώρα 1100 

1852/2013 η ώρα 0845 

2540/2019 η ώρα 0840 

 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

1719/2011  Ορίζεται για ακρόαση(μετά από αίτημα) στις 

03.02.2021 στις 0900 (λόγω του ότι η ενάγουσα 

είναι ελληνική εταιρεία και ο διευθυντής της δεν 

μπορεί να ταξιδέψει στην Κύπρο λόγω της 

κατάστασης που επικρατεί) 

3723/2011  Η αίτηση ημερομηνίας 07.09.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 03.02.2021 στις 0830 – ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι 29.01.2021 

1085/2012 Η αγωγή εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 

αποσύρεται και απορρίπτεται σύμφωνα με το 

περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος 

51/2013 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

16.03.2021 στις 0900 – χωρίς έξοδα 

2708/2014 Ορίζεται για οδηγίες στις 04.02.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων και από τις δυο πλευρές εντός 

60 ημερών από σήμερα 

4328/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.04.2021 στις 1030 

1424/2016 Ορίζεται για ακρόαση στις 21.04.2021 στις 1030 

4255/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.06.2021 στις 1000 

1902/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 02.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 28.01.2021 στις 0830 – ένσταση μέχρι 

τις 21.01.2021 

2494/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 19.11.2019 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα  

168/2020 Ορίζεται για οδηγίες στις 26.02.2021 – κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δυο 

πλευρές μέχρι τότε. 

754/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 02.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητή 

1200/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 02.07.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 26.02.2021 – υπεράσπιση μέχρι τις 

22.02.2021 



 

1740/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 02.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 11.02.2021 – υπεράσπιση από 

εναγόμενους 1, 2 και 3 μέχρι τις 08.02.2021 

2544/2020 Να σταλούν οι γραπτές αγορεύσεις στο e/mail 

της στενογράφου του Δικαστηρίου 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν. 95/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.01.2021 στις 0830 

Παρ. 8/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 15.04.2021 στις 0900 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


