
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 16.12.2020 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

6282/2011 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 1130 

2264/2013 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 0930 

8263/2011 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 1200 

8549/2012 για ακρόαση η ώρα 0900 

3406/2013 για ακρόαση η ώρα 1030 

4189/2013 για ακρόαση η ώρα 0900 

7004/2015 για ακρόαση η ώρα 1200 

3046/2014 η ώρα 0830 

4373/2012 η ώρα 0830 

 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

6782/2014 Δεν έχει τεθεί ο φάκελος από το 

πρωτοκολλητείο -  οι δικηγόροι να αποταθούν 

στο πρωτοκολλητείο 

3097/2015 Δεν έχει τεθεί ο φάκελος από το 

πρωτοκολλητείο -  οι δικηγόροι να αποταθούν 

στο πρωτοκολλητείο 

1585/2016 Η αίτηση ημερομηνίας 04.10.2019 ορίζεται για 

ακρόαση στις 29.01.2021 στις 0830 – ένσταση μέχρι 

τις 18.01.2021 (κατά την 29.01.2021 οι γραπτές 

αγορεύσεις να αποσταλούν στο e/mail) 

768/2015 ορίζεται για οδηγίες στις 04.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα 

4382/2017 ορίζεται για οδηγίες στις 08.02.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

εναγόμενους 2 και 3 μέχρι τότε 

4153/2017 ορίζεται για ακρόαση στις 13.04.2021 στις 1100 

1083/2018 ορίζεται για οδηγίες στις 03.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα 

690/2018 ορίζεται για ακρόαση στις 04.06.2021 στις 100 

504Α/2018 ορίζεται για οδηγίες στις 10.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα. 

1866/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 09.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 19.01.2021 στις 0830 – έκθεση 

απαίτησης μέχρι τότε 



 

235/2020 Να αποσταλούν οι γραπτές αγορεύσεις στο e/mail 

της στενογράφου 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν. 420/2008 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 και 2 των 

αιτήσεων – ανανεώνεται η απόφαση για περαιτέρω 6 

έτη 

Γεν. 107/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 09.11.2020 ορίζεται για 

επίδοση στις 22.01.2021 στις 0830 

Γεν. 331Α/2019 Να αποσταλούν οι γραπτές αγορεύσεις στο e/mail 

της στενογράφου 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


