
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 09/04/2021 

 

 

 

1. Οι Αγωγές 4308/17, 5890/13, 198/19, 3208/19 και 4343/11 θα διεκπεραιωθούν 

κανονικά η ώρα 09:00. 

 

2. Αίτηση 384/05:  Θα διεκπεραιωθεί κανονικά η ώρα 09:00. 

 

3. ΔΑΟ 65/19:  Θα διεκπεραιωθεί κανονικά η ώρα 09:00. 

 

4. Αίτηση 304/10 (Αίτηση ημερ. 23/03/21):  Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

 

5. Αίτηση Διαχείρισης 46/20 (Αίτηση ημερ. 21/01/20):  Ορίζεται για Ακρόαση στις 

07/07/21.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι μια βδομάδα προηγουμένως. 

 

6. Αίτηση 73/14:  Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της Αίτησης. 

 

7. Οι Αγωγές 4159/15 και 6252/14:  Ορίζεται για Ακρόαση στις 04/11/21 και ώρα 10:00. 

 

8. Αγωγή 3314/15:  Ορίζεται για Ακρόαση στις 03/11/21 και ώρα 10:00. 

 

9. Αγωγή 5698/14:  Ορίζεται για Ακρόαση στις 01/11/21 και ώρα 10:00. 

 

10. Αγωγή 1791/18:  Ορίζεται για Ακρόαση στις 26/11/21 και ώρα 10:00. 

 

11. Οι Αγωγές 3329/15 και 3312/15:  Ορίζονται για Ακρόαση στις 22/11/21 και ώρα 

10:00. 

 

12. Αγωγή 1697/20:  Ορίζεται για Οδηγίες στις 18/05/21 και ώρα 09:00.  Παράρτημα 

Εναγομένου να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

13. Αγωγή 1920/19 (Αίτηση ημερ. 05/11/20):  Ορίζεται για Απόδειξη στις 15/09/21 και 

ώρα 09:00, εκτός αν η υπεράσπιση καταχωρηθεί μέχρι 3 εργάσιμες μέρες 

προηγουμένως. 

 

14. Αγωγή 6210/12:  Ο κος Ξενοφώντος εξαιρείται από υποθέσεις στις οποίες διάδικος 

εκπροσωπείται από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Ενάγοντες στην 

παρούσα αγωγή καθότι το συγκεκριμένο γραφείο τον εκπροσωπεί σε προσωπική του 



υπόθεση.  Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 07/06/21 και η ώρα 09:00.  Το 

Πρωτοκολλητείο να παραπέμψει την αγωγή στον Διοικητικό Πρόεδρο του 

Δικαστηρίου ούτως ώστε να ανατεθεί η εκδίκασή της σε άλλο Δικαστή. 

 

15. Αγωγή 5446/12:  Ο κος Ξενοφώντος εξαιρείται από υποθέσεις στις οποίες διάδικος 

εκπροσωπείται από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Ενάγοντες στην 

παρούσα αγωγή καθότι το συγκεκριμένο γραφείο τον εκπροσωπεί σε προσωπική του 

υπόθεση.  Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 07/06/21 και η ώρα 09:00.  Το 

Πρωτοκολλητείο να παραπέμψει την αγωγή στον Διοικητικό Πρόεδρο του 

Δικαστηρίου ούτως ώστε να ανατεθεί η εκδίκασή της σε άλλο Δικαστή. 

 

16. Αγωγή 7230/12:  Ο κος Ξενοφώντος εξαιρείται από υποθέσεις στις οποίες διάδικος 

εκπροσωπείται από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους Ενάγοντες στην 

παρούσα αγωγή καθότι το συγκεκριμένο γραφείο τον εκπροσωπεί σε προσωπική του 

υπόθεση.  Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 07/06/21 και η ώρα 09:00.  Το 

Πρωτοκολλητείο να παραπέμψει την αγωγή στον Διοικητικό Πρόεδρο του 

Δικαστηρίου ούτως ώστε να ανατεθεί η εκδίκασή της σε άλλο Δικαστή. 

 

 

 

 

 

Εκ του Δικαστηρίου 08/04/2021 


