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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 9/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

1248/01 Παραμένει για χειρισμό (ακρόαση με γρ. αγορεύσεις) στις 

9.2.21, 9 π.μ.. Εάν υπάρχει αίτημα αναβολής, να υποβληθεί 

ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο μέχρι τότε. 

 

861/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση. Κατόπιν ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

των συνηγόρων των διαδίκων ημερ. 8.2.2021, επαναορίζεται 

25.2.21, ως οι οδηγίες που έδωσε το Δικαστήριο με το 

απαντητικό e-mail. 

 

3000/13 Παρέχεται χρόνος για ακρόαση, λόγω της εξέλιξης που υπήρξε 

στην συνεχιζόμενη 861/12. Αν όμως κωλύονται οι διάδικοι ή/και 

οι συνήγοροί τους, τότε καλούνται οι συνήγοροι να προσέλθουν 

στο Δικαστήριο στις 9.2.21, 10 π.μ., για προγραμματισμό νέας 

ημερομηνίας ακρόασης. 

 

3520/14 Προέρχεται από το πρόγραμμα της κας Ταλαρίδου, Ε.Δ. 

Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 2.6.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

4022/14 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 28.5.21, 11 π.μ., χωρίς έξοδα. 

 

462/15 Παρακαλώ όπως οι συνήγοροι αποταθούν στο 

Πρωτοκολλητείο, καθ’ότι ο φάκελος δεν τέθηκε ενώπιόν μου. 

 

2925/15 Επαναορίζεται γι’ακρόαση στις 9.6.21 βάσει σειράς 

παλαιότητας των υποθέσεων. 

 



2237/16 Επαναορίζεται για ακρόαση στις 10.6.21, 11 π.μ. βάσει σειράς 

παλαιότητας των υποθέσεων. 

  

2348/17 Καταχωρήθηκαν οι Ονομαστικοί Κατάλογοι Μαρτύρων. 

Επαναορίζεται γι’ακρόαση στις 9.6.21 βάσει σειράς 

παλαιότητας των υποθέσεων. 

 

3704/17 Δεν φαίνεται στο φάκελο του Δικαστηρίου να καταχωρήθηκε 

Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων από Ενάγοντες, παρά μόνο από 

Εναγόμενο αρ. 2. Παρεκτείνεται η προθεσμία κατά 1 μήνα από 

9.2.21 για Ε/Δ αποκάλυψης Εναγόντων και 1 μήνα μετέπειτα 

για εκατέρωθεν επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων. 

Ακολούθως δίδεται χρόνος 45 ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας για επιθεώρηση, έτσι ώστε να καταχωρηθεί 

εκατέρωθεν Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 25.6.21, 9 

π.μ. 

 

2578/18 Ορίζεται στις 14.5.21, 9 π.μ., για απόδειξη. Τυχόν Ε/Υ να 

καταχωρηθεί μέχρι 10.5.21. έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 

Αιτητών. 

 

3065/18 Προέρχεται από το πρόγραμμα της κας Ταλαρίδου, Ε.Δ. Να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά από τους συνηγόρους τί 

οδηγίες επιθυμούν να δοθούν σε σχέση με την διαδικασία 

ανταπαίτησης. Εάν όμως επιθυμούν να προσέλθουν στο 

Δικαστήριο κατ’ ιδίαν, να προσέλθουν αμφότερες οι πλευρές 

στις 9.2.21, 9꞉20 π.μ. 

 

4037/18 Θα εκδοθεί στις 9.2.21, 9 π.μ., διάταγμα ανανέωσης του 

κλητηρίου για 6 μήνες από 30.12.20. Χωρίς έξοδα. Δεν 

απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των Αιτητών. 

 



1694/19 Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 14.5.21, 9 π.μ., εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υ μέχρι 10.5.21. Τα έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. 

 

174/20 Έχει καταχωρηθεί η Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων των 

Εναγόντων. Παρεκτείνεται η προθεσμία κατά 1 μήνα από 9.2.21 

για Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων Εναγόμενου και 1 μήνα 

μετέπειτα για εκατέρωθεν επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων 

εγγράφων. Ακολούθως δίδεται χρόνος 45 ημερών από τη λήξη 

της προθεσμίας για επιθεώρηση, έτσι ώστε να καταχωρηθεί 

εκατέρωθεν Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 25.6.21, 9 

π.μ. 

 

 

247/20 Δίδεται χρόνος 45 ημερών από 9.2.21 για εκατέρωθεν 

καταχώριση Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων και 1 μήνας μετέπειτα 

για εκατέρωθεν επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων. 

Ακολούθως δίδεται χρόνος 45 ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας για επιθεώρηση, έτσι ώστε να καταχωρηθεί 

εκατέρωθεν Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη 

Μαρτυρίας. Επαναορίζεται για οδηγίες η αγωγή στις 25.6.21, 9 

π.μ. 

 

679/20 Εξακολουθεί να μην φαίνεται στο φάκελο επίδοση της αίτησης 

ημερ. 24.7.20 προς Ενάγοντες. Επαναορίζεται για επίδοση στις 

14.5.21, 9 π.μ. 

 

1905/20 Ορίζεται για απόδειξη της αγωγής στις 26.2.21, 9 π.μ., εκτός αν 

καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης μέχρι τότε. 

 

2271/20 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώριση Ε/Υ κατά 1 μήνα από 

9.2.21. Ορίζεται για απόδειξη η αγωγή στις 12.4.21, 9 π.μ. 



 

2641/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) στις 9.2.21, 9꞉10 

π.μ. 

 

2920/20 Υπάρχει στο φάκελο του Δικαστηρίου καταχωρημένο Σημείωμα 

από τους Εναγόμενους 1, 2 και 3, οι οποίοι δηλώνουν ότι 

εμφανίζονται αυτοπροσώπως. Για τους Εναγόμενους 2 και 3, 

αναπόφευκτα η αίτηση ημερ. 16.12.20 απορρίπτεται χωρίς 

έξοδα. Να τοποθετηθούν οι Ενάγοντες / Αιτητές ηλεκτρονικά 

προς το Δικαστήριο μέχρι 9.2.21, 9 π.μ. αν αποσύρουν την 

αίτηση ημερ. 16.12.20 ως προς τους Εναγόμενους 1 που είναι 

νομικό πρόσωπο. 

 

3369/20 Παραμένει για χειρισμό (απόδειξη αγωγής) στις 9.2.21, 9 π.μ. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 9/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

Διαχ. 195/15 Να ενημερωθεί το Δικαστήριο ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 

10 π.μ. της δικασίμου ημερ. 9.2.21, από το δικηγόρου του 

Διαχειριστή, αν υπήρξε οποιαδήποτε εξώδικη εξέλιξη μετά το 

ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερ. 8.10.20 ή/και αν ζητείται η 

έκδοση οποιασδήποτε νέας οδηγίας από το Δικαστήριο. 

 

108/19 Εκκρεμούν δύο αιτήσεις, ημερ. 2.9.20 και 18.2.20. Η αίτηση 

ημερ. 2.9.20 είναι ορισμένη για ακρόαση με γρ. αγορεύσεις. 

Δεδομένου ότι αφορά σε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, 

δέον να εξετασθεί πριν την αίτηση ημερ. 18.2.20 που αφορά σε 

μέτρο εκτέλεσης. Να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι αγορεύσεις 

μέχρι 9.2.21, 11 π.μ., εκτός αν υπάρχει αίτημα αναβολής ή 

εξώδικη ρύθμιση, στην οποία περίπτωση να ενημερωθεί το 



Δικαστήριο μέχρι 9.2.21, 11 π.μ. Ο Καθ’ου στην αίτηση ημερ. 

18.2.20 δίδεται άδεια να μην είναι παρών, νοουμένου ότι 

θ’αναλάβει δέσμευση ο συνήγορος να τον παρουσιάσει σε νέα 

ημερομηνία που θα ορίσει το Δικαστήριο, αναλόγως της 

πορείας που θα πάρει αύριο η αίτηση ημερ. 2.9.20. 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 8.2.21, ώρα 14꞉08 π.μ. 

 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


