
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 22/03/2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 

 

1. Αγ. 2408/13 - Συνεχιζόμενη 

2. Αγ. 3097/15 - Συνεχιζόμενη  

3. Αγ. 3119/15 - 09:30 Ακρόαση 

4. Αγ. 540/17 - 11:00 Ακρόαση 

 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

1630/19 Η αίτηση ημερομ. 08/02/2021 ορίζεται στις 31/05/2021 και ώρα 

08:45 για Οδηγίες (ή για υλοποίηση της συμφωνίας). Υπεράσπιση 

από εναγόμενους 1 και 2 να καταχωριστεί μέχρι 26/05/2021. 

3535/18 Η αίτηση ημερομ. 08/02/2021 ορίζεται στις 19/05/2021 και ώρα 

08:45 για Οδηγίες. Υπεράσπιση από ενάγοντες να καταχωριστεί 

μέχρι 14/05/2021. 

4296/12 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται ενόψει του λόγου που προβάλλεται 

και αφορά λόγους υγείας. Ορίζεται στις 25/06/2021 και ώρα 10:30 

για Ακρόαση. Καμία διαταγή για έξοδα. 

6384/15 Ορίζεται στις 09/11/2021 και ώρα 11:00 για Ακρόαση, λόγω του ότι 

το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στις συνεχιζόμενες 

ακροάσεις υπ’ αρ. 2408/13 και 3119/15. 

5522/16 Ορίζεται στις 04/10/2021 και ώρα 11:00 για Ακρόαση, λόγω του ότι 

το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στις συνεχιζόμενες 

ακροάσεις υπ’ αρ. 2408/13 και 3097/15. 
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3801/17 Η υπόθεση ήταν ορισμένη ενώπιον του κ. Γιαπανά, ΠΕΔ και τέθηκε 

σήμερα ενώπιόν μου. Το Δικαστήριο έχει ήδη προγραμματίσει δύο 

συνεχιζόμενες ακροάσεις τις υπ’ αρ. 3097/15 και 2408/13. Η 

υπόθεση επαναορίζεται για Ακρόαση στις 03/12/2021 και ώρα 

10:30. 

143/15 Ορίζεται 01/11/2021 και ώρα 09:00 για Ακρόαση, ενόψει του ότι 

δεν ήταν ορισμένη στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου και έχει τεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα.  

1111/19 Ορίζεται 24/05/2021 για Οδηγίες. Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας να καταχωριστεί μέχρι τότε από όλες τις πλευρές.  

3146/18 Ορίζεται 02/12/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση, ενόψει του ότι το 

Δικαστήριο είναι απασχολημένο σε ακροάσεις που αφορούν τα έτη 

2011-2013. 

3562/18 Η αίτηση ημερομ. 08/02/2021 ορίζεται 17/05/2021 και ώρα 08:45 

για Οδηγίες. Υπεράσπιση από ενάγοντες στην ανταπαίτηση να 

καταχωριστεί μέχρι 13/05/2021. 

1603/16 Ορίζεται 01/12/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση, λόγω του ότι το 

Δικαστήριο είναι απασχολημένο σε ακροάσεις που αφορούν τα έτη 

2011-2013. 

6930/12 Ορίζεται 14/05/2021 και ώρα 09:00 για Ακρόαση.  

469/20 Η αίτηση ημερομ. 08/02/2021 ορίζεται 17/05/2021 και ώρα 08:45 

για Οδηγίες.  

Έκθεση Απαίτησης από ενάγουσα εταιρεία να καταχωριστεί μέχρι 

13/05/2021. 

5548/14 Η αίτηση για παραχώρηση χρόνου εγκρίνεται. Η αίτηση ημερομ. 

12/02/2021 ορίζεται στις 31/03/2021 για αποστολή των γραπτών 

αγορεύσεων. 

4114/15 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Ορίζεται 23/11/2021 και ώρα 

10:00 για Ακρόαση. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Αίτ. 120/21 Ορίζεται στις 31/03/2021 και ώρα 08:45 για Επίδοση.   

Αίτ. 1572/12 Μετά από αίτημα αναβολής, η αίτηση ημερομ. 30/06/2020 ορίζεται 

στις 19/04/2021 και ώρα 08:30 για Ακρόαση. Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι 31/03/2021. Τα εντάλματα σύλληψης που έχουν 

εκδοθεί να παραμείνουν ανεκτέλεστα. Έξοδα στην πορεία.  

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν τεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 


