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Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. – Υποθέσεις ημερ. 16/02/2021 

 

 

1.  Αγωγή αρ. 11787/04 

Εκδίδεται Διάταγμα ως το Β της Αίτησης για περίοδο 5 ετών από 

σήμερα. Επίσης, εκδίδεται Διάταγμα ως το Γ της Αίτησης. 

2.  Αγωγή αρ. 3958/13 

Να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για ακρόαση η ώρα 

9.30 π.μ. 

3.  Αγωγή αρ. 540/14 

Να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για ακρόαση η ώρα 

10 π.μ. 

4.  Αγωγή αρ. 2324/15 

Η υπόθεση τέθηκε εκτάκτως στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου. 

Στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου υπάρχει η 3958/13 και η 

540/14. 

Επομένως, η παρούσα υπόθεση αναβάλλεται και επαναορίζεται 

για ακρόαση στις 20/9/21 η ώρα 10 π.μ. 

5.  Αγωγή αρ. 3103/16 

Για ακρόαση στις 20/9/21 η ώρα 10.00 π.μ. 

6.  Αγωγή αρ. 4037/16 

Για ακρόαση στις 21/9/21 η ώρα 10.00 π.μ. 

7.  Αγωγή αρ. 5970/16 

Για ακρόαση στις 18/5/21 η ώρα 10.00 π.μ. 

Ο Εναγόμενος να καταθέσει τη γραπτή του μαρτυρία εντός 60 

ημερών από σήμερα. 

8.  Αγωγή αρ. 5165/16 

Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 24/10/2019 

Να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9 π.μ. 

9.  Αγωγή αρ. 2932/17 

Για οδηγίες στις 15/4/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Ο Εναγόμενος να συμμορφωθεί με την υποχρέωση κατάθεσης 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. 
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10.  Αγωγή αρ. 3072/18 

Για ακρόαση στις 21/9/21 η ώρα 10.00 π.μ. 

11.  Αγωγή αρ. 3525/18 

Για οδηγίες στις 19/5/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Ο Ενάγοντας να καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εντός 30 ημερών από σήμερα και ο Εναγόμενος 

εντός 30 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου μαρτύρων 

του Ενάγοντα. 

12.  Αγωγή αρ. 4125/19 

Για οδηγίες στις 19/5/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Ο Ενάγοντας να καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εντός 30 ημερών από σήμερα και ο Εναγόμενος 

εντός 30 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου μαρτύρων 

του Ενάγοντα. 

13.  Αγωγή αρ. 1291/20 

Για απόδειξη στις 22/2/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

14.  Αγωγή αρ. 3351/20 

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση η ώρα 9.30 π.μ. 

Οι συνήγοροι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις γραπτές τους 

αγορεύσεις και παράλληλα να μεριμνήσουν όπως κατά την 

ίδια μέρα καταχωριστεί πρωτότυπο των αγορεύσεων τους 

στον φάκελο της υπόθεσης. 

15.  Ειδικό Μητρώο 8/20 

Για απόδειξη στις 16/4/21 η ώρα 8.45 π.μ. 

Υπεράσπιση 2 μέρες προηγουμένως. 

16.  Αίτηση αρ. 221/10 

Να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου η ώρα 9 π.μ. 

 


