
       

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ  

Ν. ΓΙΑΠΑΝΑ, Π.Ε.Δ. ΤΗΝ 11.12.2020 

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες ημερομηνίας 22.10.2020, 

αναφορικά με την ακολουθητέα πρακτική διεκπεραίωσης των 

πολιτικών υποθέσεων, οι συνήγοροι θα πρέπει να αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά μηνύματα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ δύο ημέρες πριν την 

ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης. 

 

ΑΓΩΓΕΣ: 

 

6048/2013: Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στις 11.12.2020, ώρα 

09:00. 

 

2882/2018: Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στις 11.12.2020, ώρα 

09:15. 

 

1857/2018: Επαναορίστηκε για ακρόαση στις 15.4.2021, ώρα 11:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

258/2019: Η Αίτηση ημερομηνίας 6.10.2020 ορίστηκε για οδηγίες 

στις 17.12.2020, ώρα 09:00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

3465/2016: Ορίστηκε για ακρόαση στις 16.1.2021, ώρα 11:00 π.μ.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

1801/2017: Ορίστηκε για οδηγίες στις 11.1.2021, ώρα 09:00.  Ο χρόνος 

αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στην πορεία και όχι σε βάρος των εναγόντων.   
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5422/2012: Ορίστηκε για οδηγίες στις 19.1.2021, ώρα 09:00.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

2911/2013: Ορίστηκε για οδηγίες στις 3.2.2021, ώρα 09:00.  Αίτηση 

για τροποποίηση να καταχωρηθεί και οριστεί την ίδια 

ημερομηνία.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

5323/2013: Επαναορίστηκε για ακρόαση στις 17.3.2021, ώρα 11:00 

π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

725/2017: Ορίστηκε για οδηγίες στις 24.2.2021, ώρα 09:00.  

Εκδόθηκαν εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης, 

επιθεώρησης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι 24.2.2021.  

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

607/2020: Η Αίτηση ημερομηνίας 16.7.2020 απορρίφθηκε με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών-εναγόντων. 

 

1735/2020: Η Αίτηση ημερομηνίας 6.10.2020 ορίστηκε για οδηγίες 

στις 12.2.2021, ώρα 09:00.   Έκθεση Υπεράσπισης εκ 

μέρους των εναγομένων 1-4 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2168/2017: Παρέμεινε με τις ίδιες οδηγίες στις 11.2.2021, ώρα 09:00.  

Τα έξοδα στην πορεία και όχι σε βάρος της ενάγουσας. 

 

2800/2019: Ορίστηκε για οδηγίες στις 13.1.2021, ώρα 09:00.  Ένορκη 

αποκάλυψη εκ μέρους των εναγομένων μέχρι τότε.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 
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2077/2017: Επαναορίστηκε για ακρόαση στις 7.4.2021, ώρα 11:00 π.μ.  

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

1350/2010: Οι γραπτές αγορεύσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά στις 

11.12.2020, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. 

 

730/2020: Η Αίτηση εγκρίνεται ως το 1 αυτής. 

 

 

 

 


