
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 25.02.2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 
παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

1480/2017 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 0900 

2264/2013 (Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα1000 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

5453/2012 Ορίζεται για ακρόαση στις 16.06.2021 στις 0900 

8329/2013 Ορίζεται για ακρόαση (λόγω συνεχιζόμενων 

ακροάσεων) στις 08.06.2021 στις 0900 

256/2014 Σύμφωνα με το πρακτικό του Δικαστηρίου ημερ. 

03.12.2020 είναι ορισμένη στις 25.05.2021 

2058/2014 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

14.10.2021 στις 1030 

5783/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.11.2021 στις 0900 

3296/2015 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα και χωρίς έξοδα 

1803/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 29.10.2021 στις 1030 

1438/2016 Η αίτηση ημερομηνίας 21.10.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα λόγω της καταχώρισης 

υπεράσπισης από εναγόμενο 1.  Δίδονται οδηγίες σε 

όλα τα διάδικα μέρη για αποκάλυψη εγγράφων 

μέχρι τις 12.04.2021 

1439/2016 Η αίτηση ημερομηνίας 21.10.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα εναντίον της εναγομένης 7 

1861/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.2021 στις 1030 

2849/2018 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.05.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα 

3043/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.2021 στις 1000 – 

όλες οι πλευρές έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου σε σχέση με την καταχώριση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας 

2168/2019 Ανανεώνεται το κλητήριο ένταλμα για περαιτέρω 6 

μήνες από τη λήξη του 

2424/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 29.12.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 07.04.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

από εναγόμενη 4 εξ ανταπαιτήσεως μέχρι τότε.  Σε 

σχέση με τους Εναγόντες 1, 2 και 3 να καταχωριστεί 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 

07.04.2021 

395/2020 H Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα.  Κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα.  



 

(Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα που στάληκε 

στο Δικαστήριο) 

658/2020 Ορίζεται για οδηγίες στις 19.04.2021 στις 0845 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 45 

ημερών από σήμερα 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν.104/2010 Η αίτηση που αφορά την ανανέωση της απόφασης 

εγκρίνεται.  Η απόφαση ανανεώνεται για περαιτέρω 

10 έτη.  Όσον αφορά το  Memo δεν μπορεί να 

παραταθεί γιατί έχει εκπνεύσει σύμφωνα με τη 

σημείωση του κτηματολογίου 

Γεν.1794/2012 Η αίτηση ημερομηνίας 30.09.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται σε σχέση με τους Καθ’ ων η αίτηση 2, 

3 και 4 άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

Ετ.563/2020  

  

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


