
   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ   ΠΙΝΑΚΙΟ  κ. ΧΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Α.Ε.Δ. 

                                 ΓΙΑ   ΤΙΣ   13.4.2021 

 

 

Υποθέσεις στις οποίες οι δικηγόροι θα πρέπει να εμφανιστούν 

στις 13.4.2021 

 

2557/19     8.30 

264/19       8.30   (Είναι ήδη ορισμένη) 

7528/19     9.00 

2986/20     9.00 

 

Οι κάτωθι υποθέσεις έχουν διεκπεραιωθεί ως εξής: 

 

Στην Αγωγή 2753/19 η αιτ. ημερ. 19.2.2020 απορρίπτεται εναντίον  του 1 

και 2 λόγω καταχώρισης Υπεράσπισης στις 7.4.2021 με έξοδα υπέρ του 

Αιτητή. 

 

Στην Αγωγή 3934/19 η αιτ. ημερ. 24.2.2020 απορρίπτεται λόγω 

καταχώρισης Υπεράσπισης στις 8.4.2021 με έξοδα υπέρ του Αιτητή. 

 

Στην Αγωγή 2436/19, κλήση για οδηγίες ημερ. 28.9.2020, ορίζεται για 
Οδηγίες στις 22.9.2021 και ώρα 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες όπως α)  Εντός 
60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων από όλους τους διαδίκους. β)  Σε περίπτωση που επιθυμούν 
οι διάδικοι την επιθεώρηση και ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων 
εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της 
ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ)  Ακολούθως εντός 
90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Παράρτημα από 
Εναγομένους εντός 15 ημερών από σήμερα.  
 
Η Αγωγή αρ. 3615/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 21.12.2021 και ώρα 10.30 
π.μ.  
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Η Αγωγή αρ. 2154/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 22.12.2021 και ώρα 10.30 
π.μ.  
 

Στην Αγωγή 499/20, κλήση για οδηγίες ημερ. 9.2.2021, ορίζεται για 
Οδηγίες στις 22.9.2021 και ώρα 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες όπως α)  Εντός 
60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων από όλους τους διαδίκους. β)  Σε περίπτωση που επιθυμούν 
οι διάδικοι την επιθεώρηση και ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων 
εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της 
ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ)  Ακολούθως εντός 
90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Η ημερομηνία 23.4.2021 
ακυρώνεται. 
 
Στην Αγωγή αρ. 721/20, η κλήση για οδηγίες ημερ. 9.2.2021, ορίζεται για 
Οδηγίες στις 22.9.2021 και ώρα 9.00 π.μ.  

 

Στην Αγωγή 794/20, κλήση για οδηγίες ημερ. 9.2.2021, ορίζεται για 
Οδηγίες στις 22.9.2021 και ώρα 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες όπως α)  Εντός 
60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων από όλους τους διαδίκους. β)  Σε περίπτωση που επιθυμούν 
οι διάδικοι την επιθεώρηση και ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων 
εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της 
ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ)  Ακολούθως εντός 
90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους.  

 

Στην Αγωγή 1196/20, κλήση για οδηγίες ημερ. 9.2.2021, ορίζεται για 
Οδηγίες στις 22.9.2021 και ώρα 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες όπως α)  Εντός 
60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων από όλους τους διαδίκους. β)  Σε περίπτωση που επιθυμούν 
οι διάδικοι την επιθεώρηση και ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων 
εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της 
ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ)  Ακολούθως εντός 
90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Η ημερομηνία 11.5.2021 
ακυρώνεται. 

 

Στην Αγωγή αρ. 2581/20, η αιτ. ημερ. 25.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

στις 8.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ.  
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Στην Αγωγή 2626/20, κλήση για οδηγίες ημερ. 26.2.2021, ορίζεται για 
Οδηγίες στις 22.9.2021 και ώρα 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες όπως α)  Εντός 
60 ημερών από σήμερα καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων από όλους τους διαδίκους. β)  Σε περίπτωση που επιθυμούν 
οι διάδικοι την επιθεώρηση και ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων 
εγγράφων, αυτό να γίνει με συνεννόηση τους εντός 15 ημερών από της 
ημερομηνίας των ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης. γ)  Ακολούθως εντός 
90 ημερών από σήμερα να καταχωρηθούν κατάλογος μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας από όλους τους διαδίκους. Παράρτημα από 
Εναγομένους εντός 15 ημερών από σήμερα. Όσον αφορά την αίτηση 
ημερ.  27.11.2021 αυτή απορρίπτεται λόγω καταχώρισης Υπεράσπισης 
στις 10.2.2021.  Η ημερομηνία 11.5.2021 ακυρώνεται. 
 

Στην Αγωγή 2717/20, η αίτηση ημερ. 4.12.2020 απορρίπτεται λόγω 

καταχώρισης Υπεράσπισης στις 17.2.2021 με έξοδα υπέρ του Αιτητή. 

Η  Αγωγή αρ. 2989/20, ορίζεται για Απόδειξη στις 8.6.2021 και ώρα 8.30 

π.μ.  

Στην Αγωγή αρ. 3488/20, η αιτ. ημερ. 25.2.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 

8.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ.  

Στην Αγωγή αρ. 3526/20, η αιτ. ημερ. 25.2.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 

8.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ.  

Στην Αγωγή αρ. 3829/20, η αιτ. ημερ. 25.2.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 

8.6.2021 και ώρα 8.30 π.μ.  

Στην Αγωγή 2027/20, η αίτηση ημερ. 29.9.2020 απορρίπτεται με 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων των αιτητών. Κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί 

με τα έξοδά της. 

 


