
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.Δ στις 14/05/2021 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των ακόλουθων υποθέσεων όπου η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων είναι απαραίτητη: 

1. Αγ. 7215/13 - Συνεχιζόμενη 

2. Αγ. 3097/15 - Συνεχιζόμενη 

3. Αίτ. 47/07 - 08:30 Ακρόαση αίτησης 

μηνιαίων δόσεων 

4. Αγ. 7338/11 - 08:50 

5. Αγ. 762/19 - 08:45 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως: 

ΑΓΩΓΕΣ 

7624/11 Να διαβιβαστούν οι γραπτές αγορεύσεις στο Δικαστήριο.  

1705/12 Να διαβιβαστούν οι γραπτές αγορεύσεις στο Δικαστήριο σε σχέση με την αίτηση 

ημερομ. 05/03/2021. 

1067/19 Να διαβιβαστούν οι γραπτές αγορεύσεις στο Δικαστήριο. 

926/13 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Ορίζεται 05/11/2021 και ώρα 09:00 για Ακρόαση. 

6930/12 Η αίτηση ημερομ. 06/04/2021 ορίζεται 10/06/2021 και ώρα 12:00 για Ακρόαση. 

Ένσταση μέχρι 31/05/2021. 

6084/15 Ορίζεται 27/01/2022 και ώρα 10:30 για Ακρόαση, λόγω συνεχιζόμενων ακροάσεων στις 

Αγ. 7215/13 και Αγ. 3097/15. 

4152/17 Ορίζεται 30/09/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες. Αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 70 ημερών από 14/05/2021.  

2140/17 Ορίζεται 17/06/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες. 

1439/16 Το αίτημα αναστολής εγκρίνεται. Η παρούσα διαδικασία αναστέλλεται και ορίζεται 

20/10/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες.  

919/18 Ορίζεται 04/03/2022 και ώρα 10:30 για Ακρόαση, λόγω συνεχιζόμενων ακροάσεων στις 

Αγ. 7215/13 και Αγ. 3097/15. 

1149/19 Η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 05/07/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες. Αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 45 ημερών από 14/05/2021. 

2449/20 Να διαβιβαστούν οι γραπτές αγορεύσεις στο Δικαστήριο σε σχέση με την αίτηση 

ημερομ. 19/04/2021. 

969/20 Ορίζεται 27/09/2021 και ώρα 08:45 για Οδηγίες. Αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων από όλες τις πλευρές εντός 70 ημερών από 14/05/2021. Η ημερομ. 

10/06/2021 ακυρώνεται. 
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

563/20 Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται στις 11/06/2021 και ώρα 08:45 για Ακρόαση.  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οποιοδήποτε αίτημα έχετε για υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον της Ε. 

Γεωργίου-Αντωνίου, Α.Ε.Δ., θα πρέπει να το αποστέλλετε ηλεκτρονικώς (email) 2 

ημέρες προηγουμένως, να κοινοποιείται στην άλλη πλευρά και να απαντά η άλλη 

πλευρά στο αίτημα. Αιτήματα που αποστέλλονται μετά τις 11:00 της προηγούμενης 

ημέρας που είναι ορισμένη η υπόθεση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

 


