Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. - 15/9/2021
Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και
τυχόν Οδηγίες για την περαιτέρω
πορεία της υπόθεσης

482/21

12/10/2021 – 9 πμ

Απόδειξη

2241/17

12/11/2021 – 9 πμ

Οδηγίες

12/11/2021 – 9 πμ

Οδηγίες, αποκάλυψη Ενάγουσας
μέχρι τότε. Έξοδα υπέρ
Εναγόμενης.

1636/19

3797/19

12/11/2021 – 9 πμ

Οδηγίες, αποκάλυψη Εναγόμενης
μέχρι τότε. Έξοδα υπέρ Ενάγουσας.

2788/18

14/6/2022 – 11 πμ

Ακρόαση

2970/15

9/12/2021 – 9 πμ

Οδηγίες

426/17

4/3/2022 – 11 πμ

Ακρόαση, έξοδα στη πορεία

739/21

22/9/2021 – 9 πμ

Απόδειξη, να προσκομιστεί Ε/Δ

1833/20

Η αίτηση ημερ. 22/7/2021
αποσύρεται και απορρίπτεται

7405/03

27/10/21 – 10 πμ

Ακρόαση 10:00 π.μ., Καθ’ ης η
αίτηση 5 παρούσα – τελευταία φορά

1147/18

9/12/21 – 9 πμ

Οδηγίες, έξοδα στη πορεία
Οι αιτήσεις 29/7/20 και 5/10/20
αποσύρονται και απορρίπτονται με
έξοδα υπερ των Εναγόντων –
Αιτητών.

605/20

682/19

9/12/21 – 9 πμ

Οδηγίες, κατάλογοι μαρτύρων και
σύνοψη μέχρι τότε, έξοδα στη
πορεία

Παραμένει τότε η κλήση για οδηγίες,
παράρτημα Εναγόμενου εντός 20
ημερών από σήμερα. – τελευταία
παράταση
Ακρόαση η αίτηση ημερ. 19/4/21.
Ε/Α μέχρι 7 ημέρες προηγουμένως.
Έξοδα υπέρ Εναγομένων - Αιτητών

3145/20

10/12/21 – 9 πμ

4053/19

10/12/21 – 9 πμ

4209/16

25/2/22 – 11 πμ

Ακρόαση, έξοδα στη πορεία

5517/16

28/2/22 – 11 πμ

Ακρόαση, έξοδα στη πορεία

2542/18

9/12/21 – 9 πμ

2949/19

10/12/21 – 9 πμ

1860/18

15/11/21 – 9 πμ

ΔΑΟ 65/19

10/12/21 – 9 πμ

Ετ. 490/21

9/12/21 – 9 πμ

Οδηγίες, μέχρι τότε να είναι έτοιμοι
οι συνήγοροι να δηλώσουν αριθμό
μαρτύρων και χρόνο ετοιμασίας της
μαρτυρίας για να εκδοθούν Οδηγίες
για την ανταλλαγή της μαρτυρίας
εγγράφως σύμφωνα με Δ.30(5)(1).
Έξοδα στη πορεία
Οδηγίες, Ονομαστικοί κατάλογοι
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.
Οδηγίες. Παρατείνεται οι χρόνος
καταχώρηση ονομαστικού
καταλόγου για τους Εναγόμενους
για περίοδο 30 ημερών από
σήμερα. Έξοδα στη πορεία, όχι
εναντίον Εναγόντων.
Οδηγίες η αίτηση. Ένορκη Δήλωση
Αιτήτριας μέχρι τότε.
Η κυρίως αίτηση για Οδηγίες.

540/19

Ετ. 1053/18

15/11/21 – 9 πμ

30/9/21 – 8:30 πμ

Οδηγίες για δήλωση παραδεκτών
γεγονότων.
Ακρόαση η αίτηση ημερ. 10/2/21 και
οδηγίες η κυρίως. Οι διάδικοι να
αποταθούν στο Δικαστήριο 2 ημέρες
προηγουμένως για τον τρόπο
διεκπεραίωσης της ακρόασης.

