
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 30/03/2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη: 

 

1. Αγ. 225/11 - Συνεχιζόμενη 

2. Αίτ. 1767/13 - 08:50  

3. Αγ. 1311/14 - 11:00 

4. Αγ. 665/13 - 11:30 

5. Αγ. 5574/16 - 08:40 

6. Αίτ. 112/17 - 08:30 Ακρόαση 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

ΑΓΩΓΕΣ 

2954/14 Διαπιστώνεται ότι δεν έχουν διαβιβαστεί οποιαδήποτε αιτήματα από τους 

συνηγόρους που εμπλέκονται στην παρούσα αγωγή. Ως εκ τούτου ορίζεται 

για ακρόαση στις 29/06/2021 και ώρα 11:00. 

3094/16 Εκδίδεται διάταγμα τροποποίησης ως η παράγραφος (Α), (Β) και (Γ) της 

Αιτήσεως. Τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα και έκθεση απαιτήσεως να 

καταχωριστούν εντός 10 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος 

διατάγματος. Όσον αφορά την Εναγόμενη 1, έξοδα στην πορεία και όχι 

εναντίον της. Όσον αφορά τους Εναγόμενους 2 και 3, τόσο τα έξοδα της 

Αίτησης καθώς και τα σπαταληθέντα να είναι υπέρ τους. 

5158/13 Είναι ήδη ορισμένη 30/06/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των εναγομένων 3 μέχρι 

27/04/2021. 

1668/17 Ορίζεται 07/12/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση, λόγω συνεχιζόμενης 

ακρόασης στην υπ’ αρ. 225/11. 

999/20 Η αίτηση ημερομ. 16/10/2020 ορίζεται 24/05/2021 και ώρα 08:45 για 

Απόδειξη. Υπεράσπιση από εναγόμενους 1 και 2 μέχρι 20/05/2021. 

4536/15 Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται 08/12/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση. 

198/18 Ορίζεται στις 06/12/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση. 

4106/15 Ορίζεται στις 07/12/2021 και ώρα 10:30 για Ακρόαση, λόγω 

συνεχιζόμενης ακρόασης στην υπ’ αρ. 225/11. 
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3885/15 Η αίτηση ημερομ. 15/02/2021 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Αιτητών/Εναγομένων 4 και 5 και εναντίον Καθ’ ου η Αίτηση/Ενάγοντα. Η 

καταχώριση της έκθεσης Απαίτησης θεωρείται εμπρόθεσμη. 

996/20 Ορίζεται στις 26/04/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες. Αποκάλυψη 

εγγράφων από όλες τις πλευρές μέχρι τότε. 

3418/16 Είναι ήδη ορισμένη 20/09/2021 και ώρα 10:00 για Ακρόαση. 

2693/13 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Ορίζεται 02/07/2021 και ώρα 09:00 για 

Ακρόαση.  

5462/11 Έχω διαπιστώσει ότι το Πρωτοκολλητείο στις 17/02/2021 είχε ενημερώσει 

το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Ενάγοντες για την 

ημερομηνία που ορίστηκε η υπόθεση και όχι τους Εναγόμενους. Το 

Δικαστήριο θεωρεί ορθό και δίκαιο προτού προβεί σε απόδειξη της 

αγωγής να δώσει οδηγίες όπως το Πρωτοκολλητείο ενημερώσει τους 

Εναγόμενους ότι η αγωγή ορίστηκε για Απόδειξη στις 12/04/2021 και ώρα 

08:45. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

47/21 Η αίτηση ημερομ. 23/02/2021 ορίζεται στις 26/04/2021 και ώρα 08:45 για 

Επίδοση. 

1812/13 Η αίτηση ημερομ. 28/09/2020 ορίζεται στις 22/04/2021 και ώρα 08:45 για 

Επίδοση, τελευταία φορά. 

107/18 Αίτηση ημερομ. 09/11/2020  

Διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταχωριστεί ένσταση από τους Καθ’ ων η 

αίτηση 1 και 2. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένστασης μέχρι τις 

12/04/2021. Ορίζεται 23/04/2021 και ώρα 08:30 για Ακρόαση.  

290/18 Η αίτηση ημερομ. 03/12/2020 ορίζεται στις 21/04/2021 και ώρα 08:45 για 

Επίδοση, τελευταία φορά. 

130/21 Αιτήσεις ημερομ. 09/03/2021 (2) 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1, 2, 3 και 4 της αίτησης ημερομ. 

09/03/2021. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις. 
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1229/09 Η αίτηση ημερομ. 17/02/2021 για αντεξέταση ορίζεται στις 27/04/2021 

και ώρα 08:30 για Ακρόαση. 

  

Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον παρόντα κατάλογο δεν έχουν τεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου από το Πρωτοκολλητείο. 


