
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 24/03/2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 

 

1. Αγ. 7357/11 - Ακρόαση (Συνεχιζόμενη) 

2. Αίτ. 4/03 - Ακρόαση (Συνεχιζόμενη) 

3. Αγ. 6501/14 - 10:00 Ακρόαση 

4. Αγ. 985/14 - 10:30 Ακρόαση 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

6646/15 Ορίζεται στις 08/10/2021 και ώρα 11:00 για Ακρόαση, λόγω του ότι η 

υπόθεση ήταν ενώπιον Προέδρου, η οποία την όρισε για ακρόαση 

σήμερα και δεν ήταν στο πρόγραμμα του παρόντος Δικαστηρίου. 

1678/16 Ορίζεται 02/12/2021 και ώρα 10:00 για Ακρόαση, λόγω συνεχιζόμενων 

ακροάσεων στις υπ’ αριθμό 7357/11 και Αίτ. Ανικ. 4/03. Παράλληλα 

προηγείται η Αγ. 7597/12 για να ξεκινήσει. 

768/15 Ορίζεται στις 27/09/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση.  

7086/13 Ορίζεται στις 03/06/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες, για τους λόγους 

που καταγράφονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που διαβιβάστηκε στο 

Δικαστήριο. 

4185/15 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Ορίζεται στις 23/11/2021 και ώρα 

09:00 για Ακρόαση. 

2786/20 Η αίτηση ημερομ. 10/02/2021 ορίζεται στις 24/05/2021 και ώρα 08:45 

για Ακρόαση. Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι 20/05/2021. 

2093/19 Η αίτηση ημερομ. 19/09/2020 ορίζεται για Ακρόαση στις 12/04/2021 με 

γραπτές αγορεύσεις. 
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Η αίτηση ημερομ. 25/11/2020 ορίζεται για Οδηγίες στις 12/04/2021. 

Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 08/04/2021. 

2445/20 Η αίτηση ημερομ. 27/10/2020 ορίζεται στις 25/05/2021 και ώρα 08:45 

για Οδηγίες. Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι 20/05/2021, για 

τελευταία φορά. 

1318/14 Η παρούσα υπόθεση τέθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου αφού 

κατά την προηγούμενη δικάσιμο είχε τεθεί ενώπιον Προέδρου, ο οποίος 

την όρισε για Ακρόαση. Λόγω του ότι στο πρόγραμμα του Δικαστηρίου 

υπάρχουν άλλες ακροάσεις ορισμένες, η παρούσα ορίζεται για 

Ακρόαση στις 28/06/2021 και ώρα 10:00. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1109/12 Η αίτηση ορίζεται στις 20/04/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες. 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 16/04/2021. 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν τεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 


