
Ν. Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, A.Ε.Δ 

 

Υποθέσεις ημερ. 12/02/2021 

 

 

 Αρ. Υπόθεσης Οδηγίες 

1. 900/20 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

12.2.21. 

2. 2125/14  

ημερ. 4.6.20 

Να καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση αν υπάρχει μέχρι 

7.4.21, μέχρι εκείνη την ημερομηνία ορίζεται και η  

αγωγή για Οδηγίες. Στην περίπτωση που δεν  

καταχωρηθεί ένσταση μέχρι τότε το Δικαστήριο θα 

προχωρήσει να ορίσει την υπόθεση για ακρόαση 

3. 2914/13 Ενόψει την συνεχιζόμενης ακρόασης 3050/15 αγωγή 

αξιογράφων η υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται για 

ακρόαση στις 13.5.21 και ώρα 11.00 

4. 5439/14 Ενόψει την συνεχιζόμενης ακρόασης 3050/15 αγωγή 

αξιογράφων η υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται για 

ακρόαση στις 13.5.21 και ώρα 11.00 

5. 3050/15 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

12.2.21 στις 11.00 

6. 3902/20 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

12.2.21. 

7. 5638/15  

αίτηση ημερ. 16.9.20 

Ακρόαση 12.4.21 και ώρα 8.30π.μ με γραπτές  

αγορεύσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 7 σελίδες. 

8. 3665/17 Ενόψει την συνεχιζόμενης ακρόασης 3050/15 αγωγή 

αξιογράφων η υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται για 

ακρόαση στις 19.10.21 και ώρα 11.00 

9. 5682/12 Ακρόαση 12.4.21 στις 11.00 

 

10. 213/10 Γενική αίτηση 

αίτηση ημερ. 23.1.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

12.2.21. 

11. 2035/13 Γενική αίτηση 

Αίτηση ημερ. 9.1.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

12.2.21 και ώρα 8.30 μαζί με τους πελάτες τους 

12. 355/20 Γενική αίτηση 

ημερ. 15.10.20 

Επίδοση 7.4.21, τελευταία φορά 

13. 729/12 Γενική αίτηση 

Ημερ. 21.11.19 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

12.2.21. 

 

14. 32/20 Ειδοποίηση 

Πτώχευσης  

αίτηση ημερ. 22.1.21 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

12.2.21. 

15. 3227/15 Ενόψει την συνεχιζόμενης ακρόασης 3050/15 αγωγή 

αξιογράφων η υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται για 

ακρόαση στις 19.10.21 και ώρα 11.00 

16. 1598/14 Ακρόαση 13.5.21 και ώρα 11.00 

17. 4955/13 Ενόψει την συνεχιζόμενης ακρόασης 3050/15 αγωγή 

αξιογράφων η υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται για 

ακρόαση στις 15.4.21 και ώρα 11.00 



   

 

 

 

Οι αριθμοί των υποθέσεων που δεν καταγράφονται στον κατάλογο    

δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Παρακαλώ να αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο.  

 

 


