
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 26.02.2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

2880/2010 η ώρα 0830 

63/2019 η ώρα 0840 

3920/2019 η ώρα 0845 

3454/2011 για ακρόαση η ώρα 0900 

2365/2011 γραπτές αγορεύσεις 

1874/2011 γραπτές αγορεύσεις 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

10895/2010 Η αίτηση ημερομηνίας 15.12.2020 ορίζεται για 

επίδοση στις 15.04.2021 

2766/2011 Οι αιτήσεις έρευνας ημερομηνίας 29.01.2018 και 

11.04.2019 ορίζονται για ακρόαση στις 17.05.2021 

στις 0830 – λόγω του αριθμού των συνηγόρων και 

εναγομένων που εμπλέκονται 

4598/2012 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.06.2021 στις 0900 

6474/2012 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.05.2021 στις 0900 

5451/2012 Ορίζεται για οδηγίες στις 31.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από τις πλευρές που δεν 

έχουν προβεί μέχρι τότε 

361/2013 Ορίζεται για οδηγίες στις 11.03.2021 στις 0830 για 

να διαβιβαστεί ο συμβιβασμός στο Δικαστήριο 

3437/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 21.06.2021 στις 1000 

4372/2013 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της 

αιτήσεως – το διάταγμα ορίζεται επιστρεπτέο στις 

08.03.2021 

7604/2013 Αναμένονται οι απόψεις των υπόλοιπων δικηγόρων 

σε σχέση με την αίτηση συνένωσης – με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

2818/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 11.10.2021 στις 0900 

4146/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.10.2021 στις 1000 

6063/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 29.10.2021 στις 1000 

2681/2015 Η αίτηση ημερομηνίας 22.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 18.05.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι 13.05.2021 

5074/2015 Ορίζεται για οδηγίες στις 17.05.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από εναγόμενους 1, 2 και 3 

εντός 60 ημερών από σήμερα.  Σε σχέση με τον 

εναγόμενο 4 η αγωγή έχει αποσυρθεί ανεπιφύλακτα 

στις 24.01.2019 



 

5789/2015 Ορίζεται για οδηγίες στις 21.04.2021 στις 0830 -

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

εναγόμενους 1, 2 και 3 μέχρι 14.04.2021 

7056/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.10.2021 στις 1030 

1658/2016 Η αίτηση ημερομηνίας 04.11.2020 εναντίον της 

εναγομένης 4 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ αιτητών 

αποκάλυψη εγγράφων από εναγόμενους 7 και 8 

μέχρι 19.04.2021.  Για οδηγίες η αγωγή 

19.094.2021 

1652/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.11.2021 στις 1000 

2374/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.11.2021 στις 1030 

4655/2017 Ορίζεται για οδηγίες στις 26.04.2021 στις 0830 – 

σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος μαρτύρων και 

από τις δυο πλευρές να καταχωριστεί μέχρι 

26.04.2021 

2819/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 22.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 17.05.2021 – υπεράσπιση μέχρι 

12.05.2021 

1499/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 31.03.2021 στις 0830 – 

αποκάλυψη εγγράφων από εναγόμενους 3 και 4 

εντός 30 ημερών από σήμερα.  Όσον αφορά την 

αίτηση ημερομηνίας 08.01.2020 δεν υπάρχει 

μονομερής αίτηση τέτοιας ημερομηνίας στο φάκελο 

3055/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 11.05.2021 στις 0830 – 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 

60 ημερών – επιθεώρηση εγγράφων εντός 30 ημερών 

3621/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 22.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 18.05.2021 – υπεράσπιση μέχρι 

13.05.2021. 

168/2020 Ορίζεται για οδηγίες στις 31.03.2021στις 0830 – 

σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος μαρτύρων από 

ενάγοντες μέχρι τότε 

651/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 11.09.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητών 

1200/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 02.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Αιτητών 

3013/2020 Ο συνήγορος των εναγόντων θα ενημερωθεί σε σχέση 

με την απόφαση 

3245/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 15.12.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 26.04.2021 στις 0830 – έκθεση 

απαίτησης μέχρι τότε 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 



 

Παρ.23/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 11.05.2020 ορίζεται για 

απόδειξη στις 22.04.2021 στις 0830 – υπεράσπιση 

μέχρι 15.04.2021 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


