
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 12.01.2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

7624/2011 Ως οι οδηγίες που δόθηκαν με το e/mail που 

αποστάληκε στους συνήγορους στις 07.01.2021 

3273/2011 ορίζεται για ακρόαση στις 02.03.2021 στις 0900 

1920/2012 ορίζεται για ακρόαση στις 03.03.2021 στις 1000 

7282/2013 ορίζεται για ακρόαση στις 04.03.2021 στις 0900 

7086/2013 ορίζεται για ακρόαση στις 24.03.2021 στις 1000 

2013/2013 η αίτηση ημερομηνίας 29.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 26.03.2021 – υπεράσπιση μέχρι 

22.03.2021 

1312/2014 ορίζεται για οδηγίες στις 18.02.2021 στις 0830 – για 

να δηλωθεί η εξώδικη διευθέτηση σύμφωνα και με 

το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που 

έχουν σταλεί στο Δικαστήριο 

6603/2015 ορίζεται για ακρόαση στις 15.09.2021 στις 1000 

1658/2016 η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 

26.02.2021 στις 0830 – αποκάλυψη εγγράφων από 

εναγόμενους 2, 3, 5, 6, 7 και 8 εντός 30 ημερών από 

σήμερα. 

Σε σχέση με την αίτηση ημερομηνίας 04.11.2020 

που αφορά την εναγόμενη 4 ορίζεται στις 

26.02.2021 για οδηγίες – υπεράσπιση μέχρι τότε 

3214/2017 η αίτηση ημερομηνίας 18.12.2020 ορίζεται για 

ακρόαση στις 25.01.2021 στις 0830 – να σταλούν οι 

γραπτές αγορεύσεις στο email της στενογράφου 

4240/2017 

συνεκδικαζόμενη 

362/2018 

ορίζεται για ακρόαση στις 17.09.2021 στις 1030 

4660/2017 ορίζεται για ακρόαση στις 16.09.2021 στις 1000 

859/2018 ορίζεται για οδηγίες στις 29.03.2021 στις 0830 – 

ενόψει του θανάτου του εναγομένου 

183/2019 η αίτηση ημερομηνίας 19.12.2019 ορίζεται για 

οδηγίες στις 16.02.2021 (σύμφωνα και με το 

περιεχόμενο του e/mail) – υπεράσπιση από 

εναγομένους μέχρι 12.02.2021 

1499/2019 ορίζεται για οδηγίες στις 26.02.2021 στις 0830 για 

τους ίδιους λόγους που φαίνονται στο πρακτικό 

ημερομηνίας 02.12.2020 



 

617/2020 αναμένονται οι γραπτές αγορεύσεις στο email της 

στενογράφου 

2557/2020 η αίτηση ημερομηνίας 20.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 08.03.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι 04.03.2021 

Σε σχέση με την αίτηση ημερομηνίας 22.09.2020 

για I/O να σταλούν οι γραπτές αγορεύσεις στο email 

της στενογράφου 

2856/2020 η αίτηση ημερομηνίας 28.11.2020 ορίζεται για 

απόδειξη στις 23.02.2021 στις 0845 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν. 419/2019 η αίτηση ημερομηνίας 15.11.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 03.03.2021 στις 0845 

Αν. 63/2020 ορίζεται για οδηγίες στις 03.02.2021 στις 0830 – να 

ενημερωθεί το γραφείο ευημερίας από το 

πρωτοκολλητείο να είναι παρών 

Γεν. 414/2020 ορίζεται για οδηγίες στις 03.02.2021 στις 0830 

Γεν. 283/2020 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις (μετά 

από αίτημα) στις 08.02.2021 στις 0830.  Καμία 

διαταγή για τα έξοδα. 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


