
Παραμένουν στις 10/05/2021 για να εμφανιστούν οι πλευρές ενώπιον 
του Δικαστηρίου: 
ΑΓΩΓΕΣ: 
3991/19 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
402/20 
854/20 
 
 
Ορίζονται σε άλλη ημερομηνία: 
ΑΓΩΓΕΣ: 
9501/10 – Επίδοση 11/06/2021, 09:00πμ (Αίτηση ημερομηνίας 27/10/2020). 
2451/13 – Ακρόαση 04/11/2021, 10:30πμ. 
2530/13 – Ακρόαση 04/11/2021, 10:30πμ. 
1046/15 – Ακρόαση 05/11/2021, 10:30πμ. 
5996/15 – Οδηγίες 22/06/2021, 09:00πμ. 
6811/15 – Ακρόαση 05/11/2021, 10:30πμ. 
3444/16 – Ακρόαση 07/06/2021, 10:00πμ (Αίτηση ημερομηνίας 22/06/2020 – 
με γραπτές αγορεύσεις). 
730/17 – Η αίτηση ημερομηνίας 20/12/2019 αποσύρεται και απορρίπτεται 
χωρίς έξοδα. 
2725/18 – Η αίτηση ημερομηνίας 30/09/2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα €785 εις βάρος των Εναγομένων-Καθ’ ων η Αίτηση αρ. 6 και 7, ΦΠΑ 
και €13 έξοδα επίδοσης. 
2736/18 – Η αίτηση ημερομηνίας 29/09/2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα €785 εις βάρος των Εναγομένων-Καθ’ ων η Αίτηση αρ. 6 και 7, ΦΠΑ 
και €13 έξοδα επίδοσης. 
2653/19 – Οδηγίες 05/07/2021, 09:00πμ. (Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση 
καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου, εκατέρωθεν, μέχρι 
τότε). 
2751/19 – Οδηγίες 05/07/2021, 09:00πμ. (Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα 
ένορκης αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων μέχρι τότε). 
2921/19 – Οδηγίες 01/06/2021, 09:00πμ. (Αίτηση ημερομηνίας 31/03/2021 – 
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε). Και η αγωγή την ίδια μέρα και ώρα για 
οδηγίες. 
3094/19 – Οδηγίες 11/06/2021, 09:00πμ (Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης 
και επιθεώρησης εγγράφων από τους εναγόμενους μέχρι 11/06/2021). 
553/20 – Η αίτηση ημερομηνίας 27/10/2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα €605 υπέρ των εναγόντων και εναντίον των εναγομένων 1-3, πλέον 
€13 έξοδα επίδοσης. 
837/20 – Απόδειξη 28/06/2021, 09:00πμ. (Αίτηση ημερομηνίας 29/09/2021 – 
εκτός αν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης 4 ημέρες προηγουμένως). 
1017/20 – Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης ημερομηνίας 
10/12/2020. 
3685/20 – Απόδειξη 11/06/2021, 09:00πμ. (Αίτηση ημερομηνίας 29/03/2021). 
110/21 – Οδηγίες 28/05/2021, 09:00πμ (Αίτηση ημερομηνίας 09/02/2021 – 
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε). 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 



1963/12 – Οδηγίες 11/06/2021, 09:00πμ (Αίτηση ημερομηνίας 15/10/2019). 
472/20 – Οδηγίες 01/06/2021, 09:00πμ. (Δίδεται άδεια στο δικηγορικό 
γραφείο Χριστόδουλος Βασιλειάδης & Σία όπως αποσυρθούν από δικηγόροι 
της LEO TRUST CYPRUS LTD-Καθ’ ης η Αίτηση 1). 
 


