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ΑΓΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ- ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11.4.2022 

……………………………………………. 

1. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 20/9/22, στις 8:30 π.μ., ως 

ακολούθως:  

1719/18 (4 απαντητική αιτητή, Διευκρινίσεις) 

28/19   (Διευκρινίσεις) 

413/19 (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

1141/19  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

1253/19  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

286/20  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

547/20  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

555/20  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

706/20  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 απαντητική αιτητή) 

734/20  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

937/20  (6 αγόρευση αιτητή,  6 αγόρευση καθ’ ων) 

1024/20  (6 αγόρευση καθ’ ων, 6 αγόρευση Ε/Μ) 

11/21   (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

900/21  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

907/21  (6 ένσταση καθ’ ων, 6 αγόρευση αιτητή) 

914/21 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

924/21  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

931/21  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

938/21  (6 ένσταση καθ’ ων, 6 αγόρευση αιτητή) 



953/21  (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

1346/21  (6 ένσταση καθ’ ων, 6 αγόρευση αιτητή) 

1353/21 (6 αγόρευση αιτητή, 6 αγόρευση καθ’ ων) 

1360/21  (6 ένσταση καθ’ ων, 6 αγόρευση αιτητή) 

1367/21  (6 ένσταση καθ’ ων, 6 αγόρευση αιτητή) 

1374/21  (6 ένσταση καθ’ ων, 6 αγόρευση αιτητή) 

 

2. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 8/6/22, στις 8:30 π.μ. ως ακολούθως:  

189/19  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

206/19  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

343/19 (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1883/19  (6 απαντητική αιτητή, προγραμματισμός) 

1336/21 (6 ένσταση καθ’ ων) 

136/22           (6 ένσταση καθ’ ων) 

 

3. Η πιο κάτω υπόθεση ορίζεται στις 5/7/22, στις 8:30π.μ. ως ακολούθως: 

1813/19  (Διευκρινίσεις) (4 απαντητική Καθ’ων επι προδικαστικής, 4     

απαντητική ενδιαφερομένων μερών) 

 

4. Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται στις 13/5/22, στις 8:30π.μ. ως ακολούθως: 

644/20 κ.ά.  (6 αγόρευση αιτητή) 

956/21  (4 ένσταση καθ’ ων) 

984/21   (4 ένσταση καθ’ ων) 

993/21   (4 ένσταση καθ’ ων) 

1000/21   (4 ένσταση καθ’ ων) 



1161/21   (επίδοση) 

1215/21  (επίδοση) 

1229/21  (επίδοση) 

1390/21  (επίδοση) 

1590/21  (επίδοση) 

105/22  (επίδοση) 

  

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο το 

οποίο θα ενημερώσει το Δικαστήριο σχετικά με τα αιτήματα σας και θα 

ειδοποιηθείτε αναλόγως. 

 

 

 

                                          Α. Ευσταθίου - Νικολετοπούλου, Δ.Δ.Δ. 

 


