
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 04.03.2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 
 

Αν. 4/2003(Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 0900 

2408/2013(Συνεχιζόμενη Ακρόαση) η ώρα 1200 

 

Γεν.31/2021 η ώρα 0845 

Γεν.16/2021 η ώρα 0850 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

1341/2013 Ορίζεται για ακρόαση στις 25.06.2021 στις 0900 

(λόγω συνεχιζόμενων ακροάσεων) 

967/2013 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

22.06.2021 στις 0900 

8017/2014 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

10.04.2021 στις 0900  

6024/2014 Ορίζεται για ακρόαση στις 28.06.2021 στις 0900 – 

λόγω του ότι οι εναγόμενοι δεν έχουν λάβει 

απάντηση στην αίτηση που έχουν υποβάλει στο 

«ΕΣΤΙΑ» 

68/2015 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται.  Κάθε 

πλευρά τα δικά της έξοδα 

4063/2015 Ορίζεται για ακρόαση στις 08.11.2021 στις 1000 

(λόγω συνεχιζόμενων ακροάσεων) – ο Μάρτυρας Αστ. 

3170 με την ίδια κλήση 

476/2016 Ορίζεται για ακρόαση (μετά από αίτημα) στις 

22.11.2021  

1436/2016 Η αίτηση ημερομηνίας 16.10.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητών 

1535/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 29.10.2021 στις 1030 

1285/2017 Ορίζεται για ακρόαση στις 04.11.2021 στις 1030 

3568/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 14.10.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 08.04.2021 στις 0845 – υπεράσπιση 

από εναγόμενο 2 μέχρι 05.04.2021 

1975/2018 Ορίζεται για ακρόαση στις 24.11.2021 στις 1000 

1819/2019 Ορίζεται για οδηγίες στις 21.05.2021 στις 0845 – 

αποκάλυψη εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα 

971/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 31.07.2020 ορίζεται για 

οδηγίες στις 23.04.2021 στις 0845 – υπεράσπιση 

από εναγόμενη εταιρεία μέχρι 20.04.2021 



 

1933/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 14.10.2020 ορίζεται για 

απόδειξη στις 23.04.2021 στις 0845 – υπεράσπιση 

από εναγόμενους 1 και 2 μέχρι 19.04.2021 

1288/2020 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφο Α και Β της 

αίτησης ημερομηνίας 11.02.2021 πλέον έξοδα 

Αιτήσεις/ 

Διαχειρίσεις   

 

 

Γεν.362/2008 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της 

αίτησης  

  

  

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν 

τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 


