
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 22.02.2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

3097/2015(Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 0900 

7250/2011 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 1200 

7251/2011 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 1200 

7252/2011 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 1200 

6142/2010 η ώρα 0840 

 

Γεν.197/2017 η ώρα 0845 

Γεν.205/2020 η ώρα 0850 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

10758/2010 Η αίτηση ημερομηνίας 0912.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα 

(σύμφωνα με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων που διαβιβάστηκαν στο Δικαστήριο) 

2879/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.09.2021 στις 0900 

4005/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.06.2021 στις 0900 

8015/2014 Δίδεται άδεια στον κ. Κούμα να αποσυρθεί από 

δικηγόρος των εναγόντων. 

ορίζεται για οδηγίες στις 16.03.2021 στις 0830 έτσι 

ώστε ο νέος συνήγορος των εναγόντων να προβεί στην 

αίτηση για συμπληρωματική αποκάλυψη εγγράφων 

6107/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 02.11.2021 στις 0900 

2819/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 07.10.2021 στις 1030 – 

ενόψει του ότι ο ενάγοντας διαμένει στο εξωτερικό 

693/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 20.09.2021 στις 1100 

1358/2016 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.04.2021 στις 0830 – 

Ενάγουσα, εναγόμενοι 8, 2, 3 και 5 να 

καταχωρίσουν κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τότε 

1540/2016 Ορίζεται για ακρόαση στις 07.10.2021 στις 1000 

4638/2017 Η αγωγή αποσύρθηκε ανεπιφύλακτα και χωρίς να 

κατατεθούν οποιαδήποτε έγγραφα οπότε το αίτημα 

(20.10.2020) απορρίπτεται 

2766/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 05.11.2021 στις 1030 

3132/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 20.04.2021 στις 0830 – 

ανανεώνονται οι οδηγίες του Δικαστηρίου 

ημερομηνίας 17.11.2020 

3876/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 01.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ενόψει της καταχώρισης Ε/Υ με έξοδα 

υπέρ Αιτητών 



 

3877/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 02.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητών λόγω 

καταχώρισης της Ε/Υ. 

1249/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 10.09.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 29.03.2021 – υπεράσπιση μέχρι τότε 

804/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 15.04.2021 στις 0830 – να 

καταχωριστεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από εναγόμενους 1 και 3 

437/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 10.07.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 29.03.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

από εναγόμενο 3 μέχρι τότε.  Σε σχέση με τους 

εναγόμενους 1 και 2 η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ αιτητών 

1904/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 02.09.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 19.04.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

από εναγόμενο Γενικό Εισαγγελέα μέχρι 

15.04.2021 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν.797/2014 Η αίτηση ημερομηνίας 28.09.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ανεπιφύλακτα χωρίς οποιαδήποτε 

διαταγή για έξοδα 

Γεν.283/2020 Να σταλούν οι γραπτές αγορεύσει στο e/mail της 

στενογράφου 

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


