
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 21.12.2020 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

2897/2012 για ακρόαση η ώρα 0900 

7033/2011 για ακρόαση η ώρα 1030 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

2573/2012 Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 

μηνύματος που στάληκε στο Δικαστήριο: 

(1) Εκδίδεται απόφαση υπέρ Ενάγουσας και 

εναντίον Εναγομένου 3, εκ συμφώνου, για το 

ποσό των €100.000 με αναστολή εκτέλεσης 

για 1 χρόνο από σήμερα.  Κάθε πλευρά θα 

επωμιστεί τα δικά της έξοδα.  Κάθε 

προηγούμενη διαταγή για έξοδα 

ακυρώνεται.  Της αναστολής εξαιρείται το 

δικαίωμα καταχώρισης Memo. 

(2) Όσον αφορά τον Εναγόμενο 2 ορίζεται για 

οδηγίες στις 15.02.2021 

6403/2012 ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

08.03.2021 στις 1000 

4053/2013 Παρόλο που σήμερα είναι ορισμένη για ακρόαση η 

αίτηση για συμπληρωματική αποκάλυψη εγγράφων 

έχει καταχωριστεί στο μεταξύ και αίτηση για 

αντεξέταση του Ε.Δ. στην αίτηση για 

συμπληρωματική αποκάλυψη.  Να τοποθετηθεί 

ηλεκτρονικά η πλευρά του ενάγοντα σε σχέση με την 

αίτηση για αντεξέταση.  Παραμένει για οδηγίες η 

αίτηση ημερομηνίας 21.10.2020 

ένσταση στην αίτηση ημερομηνίας 02.12.2020 

μέχρι τις 15.01.2021.  ορίζεται για ακρόαση η 

αίτηση ημερομηνίας 02.12.2020 στις 21.01.2021 

με γραπτές αγορεύσεις. 

4946/2013 Οι δυο συνήγοροι έχουν συμφωνήσει  στην κατάθεση 

παραδεκτών γεγονότων.  Τα παραδεκτά γεγονότα 

εγκρίνονται από το Δικαστήριο και σημειώνονται ως 

Τεκμήριο 1. 

Ορίζεται για γραπτές αγορεύσεις στις 29.01.2021 

2965/2015 ορίζεται για οδηγίες στις 25.01.2021 στις 0830 – 

τροποποιημένη υπεράσπιση μέχρι τότε 

997/2019 η αίτηση ημερομηνίας 19.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 15.02.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 



 

από εναγόμενο Γενικό Εισαγγελέα μέχρι 

10.02.2021 

999/2020 η αίτηση ημερομηνίας 16.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 18.02.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

από εναγομένους 1 και 2 μέχρι 12.02.2021 

1957/2020 ορίζεται για οδηγίες στις 08.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων και επιθεώρηση εγγράφων 

από τις δυο πλευρές μέχρι τότε 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Αίτηση-Έφεση 

429/2020 

Να σταλούν οι γραπτές αγορεύσεις στο Δικαστήριο 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


