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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 11/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 

 
 

6625/12 

 

Είναι πρώτη στη σειρά για έναρξη ακρόασης. Δεδομένου όμως 

του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων αμφότερων 

των πλευρών, ότι ζητείται αναβολή μέχρι το Μάιο 2021, για να 

συμπληρωθεί η αξιολόγηση ένταξης της Εναγόμενης στο ΕΣΤΙΑ 

2, εγκρίνεται για τελευταία φορά το αίτημα αναβολής, χωρίς 

έξοδα, και ορίζεται για ακρόαση στις 11.5.21, 11 π.μ. 

 

8156/13 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ.9.2.21 της συνηγόρου 

των Εναγόντων και μη υπάρχουσας ένστασης από το συνήγορο 

της Εναγόμενης, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 13.5.21, 11 

π.μ.. καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

5328/14 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ.8.2.21 της συνηγόρου 

των Εναγόντων και μη υπάρχουσας ένστασης από τη συνήγορο 

των Εναγομένων 1 έως 4, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 

4.6.21, 11 π.μ.. καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

6957/14 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 9.2.21 για αίτημα 

αναβολής της ακρόασης λόγω προσπαθειών για εξώδικη 

διευθέτηση, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 10.6.21, 11 π.μ. Εάν 

διευθετηθεί ενωρίτερα, να καταχωρηθεί σχετική Ειδοποίηση στο 

Πρωτοκολλητείο. Χωρίς έξοδα η αναβολή. 

 

3440/15 

 

Επαναορίζεται γι’ακρόαση στις 11.6.2021, 11 π.μ., βάσει σειράς 

παλαιότητας των υποθέσεων, χωρίς έξοδα. 

 



6863/15 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 9.2.21 για αίτημα 

αναβολής της ακρόασης λόγω προσπαθειών για εξώδικη 

διευθέτηση, η ακρόαση αναβάλλεται για τις 8.6.21, 11 π.μ. Εάν 

διευθετηθεί ενωρίτερα, να καταχωρηθεί σχετική Ειδοποίηση στο 

Πρωτοκολλητείο. Χωρίς έξοδα η αναβολή. 

 

1488/16 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 9.2.21 για αίτημα 

αναβολής της ακρόασης με σκοπό να δηλωθεί εξώδικος 

συμβιβασμός σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η υπόθεση 

αναβάλλεται για ουσιαστική μνεία στις 14.5.2021, 11 π.μ. Χωρίς 

έξοδα η αναβολή. 

 

2337/16 

 

Να είναι σε ετοιμότητα οι συνήγοροι για έναρξη ακρόασης μέχρι 

τις 10 π.μ., αναλόγως της εξέλιξης που θα υπάρχει στην 

6625/12 που είναι πρώτη σε σειρά για έναρξη. 

 

2392/16 

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 9.2.21 με το οποίο 

οι συνήγοροι των Εναγομένων δηλώνουν πρόθεση να 

αποσυρθούν, δίδω άδεια να προσέλθουν όλοι οι διάδικοι / 

συνήγοροι την ώρα που ήταν κανονικά προγραμματισμένη η 

υπόθεση για ακρόαση ήτοι 11.2.21, 11 π.μ. για να ελεγχθεί η 

διαδικασία απόσυρσής τους. 

 

2555/17 

 

Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 14.9.2021, 11 π.μ. βάσει σειράς 

παλαιότητας των υποθέσεων, χωρίς έξοδα. 

 

1144/17 

 

Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 10.6.2021, 11 π.μ. Τυχόν 

Ειδοποίηση Αλλαγής Δικηγόρου να καταχωρηθεί το 

συντομότερο μέχρι τότε. 

 

1100/18 

 

Η αγωγή ορίζεται γι’ακρόαση στις 16.9.21, 11 π.μ. 

1147/18 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 15.9.2021, 11 π.μ. βάσει σειράς 



 παλαιότητας των υποθέσεων, χωρίς έξοδα. 

 

2759/18 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 14.9.21, 11 π.μ. 

3924/18 

 

Στις 11.2.21 θα εκδοθεί Διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου 

εντάλματος για 6 μήνες από 31.12.2020, χωρίς έξοδα. Δεν 

απαιτείται η φυσική παρουσία του συνηγόρου των Αιτητών στο 

Δικαστήριο. 

 

4184/19 

 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 9.2.21 από τη 

συνήγορο της Ενάγουσας, η αίτηση απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 

 

2746/20 

 

Παραμένουν για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου οι αιτήσεις 

ημερ.11.11.20 και 21.12.20 στις 11.2.21, 9 π.μ. να προσέλθουν 

οι Αιτητές για απόδειξη. 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 11/2/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 

583/96 

 

Το Δικαστήριο κρίνει δίκαιο να διατάξει επίδοση της αίτησης 

στους καθ’ων η αίτηση αρ. 2, 3, 4, 6 λόγω της παρέλευσης 

μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που 

αναφέρεται στην ένορκη δήλωση ότι έπαυσε να είναι σε ισχύ. 

Ορίζεται για επίδοση για εκείνους στις  18.5.21, 9 π.μ.  

Όσον αφορά τους Καθ’ων 1, 5 και 7 υπάρχει ήδη επιδοτήριο 

στο φάκελο του Δικαστηρίου, ως εκ τούτου το Δικαστήριο θα 

επιληφθεί κανονικά της αίτησης στις 11.2.21, 9 π.μ.  

 

Διαχ.168/2002 Ο Διαχειριστής να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 11.2.21, 9 

π.μ. Σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσει έγκαιρα 



ηλεκτρονικά το Δικαστήριο για την πορεία των ενεργειών του 

από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι σήμερα. 

 

268/04 H αίτηση ημερ. 18.6.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 12.4.21, 9 π.μ. Να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 

 

324/06 Εκκρεμούσε για καταχώριση ένστασης από Καθ’ου 2 μέχρι 

12.1.21. Δεν υπάρχει στο φάκελο καταχωρημένη ένσταση. 

Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος ημερ. 9.2.21 της συνηγόρου 

του Καθ’ου 2 για υποβολή αιτήματος παράτασης χρόνου 

καταχώρισης της ένστασης εντός 2 βδομάδων από 11.2.21 και 

μη υπάρχουσας ένστασης από πλευράς συνηγόρου Αιτητών, η 

αίτηση για άδεια εκτέλεσης επαναορίζεται για οδηγίες στις 

3.3.21, 9 π.μ. Ένσταση μέχρι 26.2.21. Έξοδα στην πορεία, όχι 

εναντίον Αιτητών. 

 

122/17 Κατόπιν ηλεκτρονικού μηνύματος, ημερ. 8.2.21, της κας Γ. 

Ταχτζημιχαήλ – κορακοβούνη, η υπόθεση επαναορίζεται στις 

18.5.21, 9 π.μ. για επίδοση της Ειδοποίησης της 

Πεωτοκολλητού ημερ. 12.6.20 στη διαχειρίστρια.κα Μ. Καλλικά. 

Κατά την ίδια δικάσιμο να είναι παρών στο Δικαστήριο και ο 

διαχειριστής κ. Μ. Χαραλάμπους, σε αντίθετη περίπτωση θα 

ενεργοποιηθεί Ε/Σ.  

 

182/20 Αναβάλλεται για οδηγίες για τον Καθ’ου 1 και για επίδοση για 

τον Καθ’ου 2 9τελ. φορά) στις 18.5.21, 9 π.μ. 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 10.2.21, ώρα 10 π.μ. 

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


