
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 15.02.2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

7516/2012 η ώρα 0830 

175/2014 η ώρα 0830 

1738/2019 η ώρα 0840 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

2573/2012 Εκδίδεται απόφαση ως το πρακτικό που αποστάληκε 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Δικαστήριο 

2897/2012 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

28.04.2021 στις 0900. 

7878/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 23.09.2021 στις 0900 

1635/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 08.10.2021 στις 1000 

4596/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 15.10.2021 στις 0900 

6777/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 05.10.2021 στις 1000 

4721/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 20.10.2021 στις 1030 

266/2017 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.04.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 

τότε 

3010/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 03.11.2021 στις 1000 

508/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.10.2021 στις 1030 

556/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 11.02.2021 ορίζεται για 

απόδειξη στις 15.03.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

561/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 07.04.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων και από τις δυο πλευρές 

μέχρι τότε 

713/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 10.03.2021 στις 0830 – δεν 

εντοπίζεται στο φάκελο του Δικαστηρίου κατάλογος 

μαρτύρων ή σύνοψη μαρτυρίας από οποιανδήποτε 

πλευρά.  Ορίζεται για το σκοπό αυτό 

997/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 19.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 05.04.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι 30.03.2021 

1017/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 06.08.2020 ορίζεται για 

απόδειξη στις 12.04.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

από εναγόμενο μέχρι 07.04.2021 

2636/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 19.04.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές μέχρι 

τις 14.04.2021 
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3467/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 08.04.2021 στις 0830 -

αποκάλυψη εγγράφων και από τις δυο πλευρές εντός 

45 ημερών από σήμερα 

1177/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 27.10.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών 

2380/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 06.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 31.03.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι τις 29.03.2021 

3057/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 02.12.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 02.04.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι τις 30.03.2021 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν. 1557/2013 Ορίζεται για επίδοση στις 15.02.2021 στις 0830 

Γεν. 795/2014 Η αίτηση ημερομηνίας 29.09.2020 ορίζεται για 

επίδοση στις 06.04.2021 στις 0830 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


