
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 14.12.2020 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

8441/2011 για ακρόαση η ώρα 0830 

687/2013 για ακρόαση η ώρα 0900 

7250/2011 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 0900 

7251/2011 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 0900 

7252/2011 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 0900 

Αν. 4/2003 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 1200 

3203/2019 η ώρα 0845 

1581/2016 η ώρα 0840 

8040/2013 η ώρα 0845 

3436/2013 η ώρα 0845 

6191/2013 η ώρα 0850 

5462/2011 η ώρα 0845 

 

Γεν. 414/2019 η ώρα 0900 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

6638/2009 Η αίτηση ημερομηνίας 25.06.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 28.01.2021 στις 0830 – ένσταση μέχρι 

τις 25.01.2021 

6142/2010  Η αίτηση ημερομηνίας 16.07.2020 ορίζεται για 

ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 28.01.2021 στις 

0830   

3308/2013 ορίζεται  για ακρόαση στις 08.02.2021 στις 0900 

2538/2015 Ορίζεται για οδηγίες στις 14.01.2021 στις 0830 – 

παραμένει προς καταχώρηση η τροποποιημένη 

απάντηση στις τροποποιημένες υπερασπίσεις 

6384/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.03.2021 στις 1100 

296/2016 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.05.2021 στις 1030 

1358/2016 Ορίζεται για οδηγίες στις 22.02.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

όλες τις πλευρές μέχρι τότε 

2558/2017 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

09.06.2021 στις 1000 

2639/2017 Η αίτηση ημερομηνίας 05.03.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 18.01.2021 στις 0830 – με γραπτές 

αγορεύσεις 

2750/2017 Η αίτηση ημερομηνίας 05.03.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 18.01.2021 στις 0830 με γραπτές 

αγορεύσεις 



 

2923/2017 Η αίτηση ημερομηνίας 05.03.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 18.01.2021 στις 0830, με γραπτές 

αγορεύσεις 

4297/2017 Δεν έχει τεθεί ο φάκελος από το 

πρωτοκολλητείο – οι δικηγόροι να αποταθούν 

στο πρωτοκολλητείο 

459/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.06.2021 στις 1000 

1601/2018 Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 

04.02.2021 στις 0830 – αποκάλυψη εγγράφων από 

όλες τις πλευρές εντός 60 ημερών από σήμερα 

2571/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 07.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 09.02.2201 στις 0830 – υπεράσπιση 

από εναγόμενο Γενικό Εισαγγελέα μέχρι 

05.02.2021  

556/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 11.02.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 15.02.2021 στις 0830 -υπεράσπιση 

από εναγόμενο 2 μέχρι 11.02.2021 

561/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 15.02.2201 στις 0830 – 

επαναλαμβάνονται οι οδηγίες του Δικαστηρίου για 

αποκάλυψη εγγράφων μέχρι 11.02.2021 

673/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 22.01.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

ενάγοντες μέχρι τότε 

183/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 19.12.2019 ορίζεται για 

απόδειξη στις 12.01.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι τις 08.01.2021 

1946/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 27.02.2020 ορίζεται για 

απόδειξη στις 25.01.2021σιτς 0830 – υπεράσπιση 

από εναγόμενο 1 μέχρι 21.01.2021 

2722/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 17.02.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και 

από τις δυο πλευρές μέχρι τότε 

2806/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 05.08.2020 ορίζεται για 

επίδοση, για τελευταία φορά, στις 20.01.2021 στις 

0830 

3183/2019 να προσκομιστεί η Ε/Δ στις 14.12.2020 στο 

Δικαστήριο 

3714/2019 Ορίζεται για οδηγίες 18.02.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα 

102/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 05.06.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 10.02.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι τις 04.02.2021 

413/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 04.06.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών 



 

2380/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 06.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 15.02.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι τις 12.02.2021 

2557/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 22.09.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 12.01.2021 στις 0830 – με γραπτές 

αγορεύσεις 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν. 706/2014  Η αίτηση ημερομηνίας 18.06.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 09.02.2021 στις 0830 – εκδίδονται 

Ε/Σ εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση τα οποία να μην 

εκτελεστούν.  Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 

04.02.2021 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


