
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 08.02.2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

3918/2012 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 0900 
Αν. 4/2003 (Συνεχιζόμενη ακρόαση) η ώρα 1200 
 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

6211/2012 Ορίζεται για ακρόαση στις 28.05.2021 στις 0900 

3308/2013 Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα, η αγωγή 

αποσύρεται ανεπιφύλακτα σε σχέση με τους 

Εναγόμενους 1 και 2 

5158/2013 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από Ενάγοντες και 

Εναγόμενους 2 και 3 μέχρι τις 08.03.2021 

2196/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.09.2021 στις 1000 

5784/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 16.09.2021 στις 1000 

7094/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 20.10.2021 στις 1000 

1436/2016 Η αίτηση ημερομηνίας 16.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 04.03.2021 – υπεράσπιση από 

Εναγόμενο 5 μέχρι 01.03.2021 – Για οδηγίες σε 

σχέση με τους υπόλοιπους Εναγόμενους την ίδια 

ημέρα 

3418/2016 Ορίζεται για οδηγίες στις 30.03.2021 στις 0830 – 

σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος μαρτύρων και 

από τις δυο πλευρές να καταχωριστούν μέχρι τότε. 

Για ακρόαση 20.09.2021 στις 1000 

5320/2016 Ορίζεται για ακρόαση στις 25.10.2021 στις 1000 

2082/2017 Ορίζεται για ακρόασης τις 22.10.2021 στις 1000 

2482/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 21.10.2021 στις 1000 

2698/2018 H κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 25.08.2020 

ορίζεται για οδηγίες στις 10.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από εναγόμενους εντός 30 

ημερών από σήμερα 

3319/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 07.02.2020 ορίζεται για 

απόδειξη στις 01.03.2021 – υπεράσπιση από 

Εναγόμενους 1 και 3 μέχρι τις 26.02.2021 

960/2020 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.04.2021 – αποκάλυψη 

εγγράφων από Ενάγοντες και Εναγόμενης 3 μέχρι 

τότε 

Αιτήσεις  

Γεν. 1510/2012 Η αίτηση ημερομηνίας 16.06.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 08.03.2021 στις 0830 – για επίδοση για 

τους Καθ’ ων η Αίτηση 1, 3, 4 και 6.  Σε σχέση με 

Καθ’ ης η Αίτηση 5 ορίζεται για οδηγίες την ίδια μέρα 



 

Αίτηση-Έφεση 

283/2020 

Ορίζεται για ακρόαση στις 22.02.2021 στις 0830 – 

να αποσταλούν οι γραπτές αγορεύσεις με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 


