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

Π.Ε.Δ., την 22.03.2022, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αγωγή αρ. 857/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 31.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ.  

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εκ μέρους των 
εναγόντων, εναγόμενου 1 και τριτοδιάδικου να 

καταχωριστεί μέχρι τότε.   
Όλες οι πλευρές να προβούν σε επιθεώρηση 

εγγράφων μέχρι τότε. 
 

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση σε 
βάρος του Εναγόμενου 2. 

 

Αγωγή αρ. 1548/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 30.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ.  

(εν αναμονή της απόφασης στην αίτηση 
εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας) 

 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 
Το Δικαστήριο εξαιρέθηκε από την παρούσα 

υπόθεση. 
 

Κατά την επόμενη δικάσιμο η παρούσα αγωγή 
θα τεθεί ενώπιον άλλου Δικαστηρίου.  

 

Αγωγή αρ. 1600/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ.  

(εν αναμονή της απόφασης στην αίτηση 
εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας) 

 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 3950/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 25.05.22 και 
ώρα 09:00 π.μ.  

Μέχρι τότε και οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν 
τους θεσμούς ώστε να συμπληρωθούν τα 

δικόγραφα της αγωγής. 
 



 

 
 

Αγωγή αρ. 419/20 Αίτηση ημερ. 17.02.20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 19.05.22 και ώρα 
09:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 
 

Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 19.02.20 
παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

 
Αίτηση ημερ. 27.09.21 

Ορίζεται για οδηγίες στις 19.05.22 και ώρα 

09:00 π.μ.  
 

Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή αρ. 1622/21 Αίτηση ημερ. 5.11.21 
Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20.05.22 και 

ώρα 09:00 π.μ.  
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 2801/21 
 

 
 

Αίτηση ημερ. 26.11.21 
Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση (με γραπτές 

αγορεύσεις) στις 06.05.22 και ώρα 09:30 π.μ. 
 

Έξοδα στην πορεία.  
 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

Αίτηση- Έφεση αρ. 281/21 Αίτηση ημερ. 14.09.21 

Ορίζεται για ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) 
στις 19.05.22 και ώρα 09:30 π.μ.. 

  
Έξοδα στην πορεία. 


