
Ν. Ταλαρίδου-Κοντοπούλου, A.Ε.Δ 

 

Υποθέσεις ημερ. 15/02/2021 

 

 

 Αρ. Υπόθεσης Οδηγίες 

1. 3411/20  

αίτηση ημερ. 22.12.20 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης, 

επιπρόσθετα παράλληλα με την υποκατάστατη επίδοση 

 ως το Α να γίνει υποκατάστατη επίδοση με ταχυδρομείο 

διπλοσυστημένη επιστολή. Εμφάνιση να γίνει εντός 20 

ημερών από υποκατάστατη επίδοση. Κάθε  

μεταγενέστερη αίτηση να αναρτηθεί στο πίνακα του 

Δικαστηρίου για 5 μέρες συνεχόμενες 

2. 2769/18 Ενόψει της συνεχιζόμενης 7030/12  και της  

παλαιότερης υπόθεσης 5008/11 η υπόθεση  

αναβάλλεται και ορίζεται στις 20.10.21 και ώρα 11.00 

3. 973/09  

αίτηση ημερ.28.1.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

15.2.21 

4. 207/17 Γενική αίτηση 

αίτηση ημερ. 24.9.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

15.2.21  και ώρα 9.00 μαζί με τους πελάτες τους  

 

5. 12/21 Γενική αίτηση Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

15.2.21 

 

6. 5008/11 Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

15.2.21 

7. 1812/18 Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων 

Οδηγίες 8.4.21 

8. 1939/18 

 

Ενόψει της συνεχιζόμενης 7030/12  και της  

παλαιότερης υπόθεσης 5008/11 η υπόθεση  

αναβάλλεται και ορίζεται στις 20.10.21 και ώρα 11.00 

9. 3474/12 Ενόψει της συνεχιζόμενης 7030/12  και της  

παλαιότερης υπόθεσης 5008/11 η υπόθεση  

αναβάλλεται και ορίζεται στις 13.04.21 και ώρα 11.00 

10. 1060/15 Ενόψει της συνεχιζόμενης 7030/12  και της  

παλαιότερης υπόθεσης 5008/11 η υπόθεση  

αναβάλλεται και ορίζεται στις 20.10.21 και ώρα 11.00 

11. 184/19 Ενόψει της συνεχιζόμενης 7030/12  και της  

παλαιότερης υπόθεσης 5008/11 η υπόθεση  

αναβάλλεται και ορίζεται στις 20.10.21 και ώρα 11.00 

12. 4834/16 Ενόψει της συνεχιζόμενης 7030/12  και της  

παλαιότερης υπόθεσης 5008/11 η υπόθεση  

αναβάλλεται και ορίζεται στις 20.10.21 και ώρα 11.00 

13. 543/14 Ενόψει της συνεχιζόμενης 7030/12  και της  

παλαιότερης υπόθεσης 5008/11 η υπόθεση  

αναβάλλεται και ορίζεται στις 13.05.21 και ώρα 11.00 

14. 1893/13 Γενική αίτηση 

Αίτηση ημερ.19.5.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

15.2.21 και ώρα 8.30 για ακρόαση μαζί με τους πελάτες 

τους 

 



15. 317/20 Γενική αίτηση 

αίτηση ημερ. 2.10.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

15.2.21 

 

16. 3513/14 Ακρόαση 21.10.21 και ώρα 11.00 

17. 2002/16  

αίτηση ημερ. 22.12.20 

Οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 

15.2.21 

 

   

 

 

 

Οι αριθμοί των υποθέσεων που δεν καταγράφονται στον κατάλογο    

δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.  

Παρακαλώ να αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο.  

 

 


