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Oι υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον της κας Στ. Χατζηγιάννη, 

Π.Ε.Δ., την 02.12.2021, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 2549/17 Κλήσεις για οδηγίες ημερ. 31.8.21 και 

1.09.21 
Ορίζονται για οδηγίες στις 04.02.22 και ώρα 

09:00 π.μ.  
Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ένορκης  

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων και 
από τις δύο πλευρές τόσο στα πλαίσια της 

αγωγής όσο και της ανταπαίτησης. 

 
Και οι δύο πλευρές να συμμορφωθούν με το πιο 

πάνω διάταγμα μέχρι τότε. 
 

Αγωγή αρ. 2550/17 Κλήσεις για οδηγίες ημερ. 31.8.21 και 
1.09.21 

Ορίζονται για οδηγίες στις 04.02.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ένορκης  

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων και 
από τις δύο πλευρές τόσο στα πλαίσια της 

αγωγής όσο και της ανταπαίτησης. 
 

Και οι δύο πλευρές να συμμορφωθούν με το πιο 
πάνω διάταγμα μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 2595/17 Αίτηση ημερ. 06.08.20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 18.01.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Ένσταση εκ μέρους των Εναγομένων 2, 3 και 4 

να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
Η πλευρά του Εναγόμενου 4, Γενικού 

Εισαγγελέα, να καθορίσει τελεσίδικα τη θέση 
της μέχρι την επόμενη δικάσιμο κατά πόσο θα 

καταχωρήσει ένσταση και σε τέτοια περίπτωση 
να το πράξει μέχρι τότε. 

 
Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημέρα.  



 
 

Η Ενάγουσα να καθορίσει τη θέση της 

τελεσίδικα όσον αφορά την πορεία της αγωγής 
εναντίον των Εναγομένων 5. 

 
Αίτηση ημερ. 14.10.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 
βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1928/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 02.02.22 και 
ώρα 09:00 π.μ. 

Ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές να 

καταχωριστούν μέχρι τότε 
 

Αγωγή αρ. 4214/19 2 Αιτήσεις ημερ. 20.05.21 

Ορίζονται για οδηγίες στις 03.02.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

 
Οι εναγόμενοι 1-4 να καταχωρίσουν 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 
 

Όσον αφορά το αίτημα των Εναγόντων για 
διόρθωση της κλίμακας που αναγράφεται στην 

Έκθεση Απαίτησης λανθασμένα διευκρινίζεται 
ότι απαιτείται η παρουσία τους στο Δικαστήριο 

για το σκοπό αυτό 
 

Τυχόν αίτηση για τροποποίηση του τίτλου της 
αγωγής ώστε να συμπεριληφθεί ο διαχειριστής 

του Εναγόμενου 1 που έχει αποβιώσει να 

καταχωριστεί μέχρι τότε και να οριστεί την ίδια 
ημερομηνία. 

 
 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Γενική Αίτηση αρ. 1386/13 

 

Αίτηση ημερ. 14.07.20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 01.02.22 και ώρα 
09:00 π.μ. για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης. 

 

Τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί 
παραμένουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε 

 
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση Εταιρείας αρ. 869/21 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι 13(α), 

(β) και (γ) της κυρίως Αίτησης 
 


