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Υποθέσεις ημερ. 3/10/22 

 

 

1. Αγωγή αρ. 3663/15   

Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 13/12/22 η 

ώρα 10 π.μ.  

Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των εναγόντων.   

2. Αγωγή αρ. 1631/18   

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 25/1/2023 η ώρα 10 π.μ. 

Παρακαλώ όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμού των 

επίδικων θεμάτων και τούτο ενόψει του καταλόγου μαρτύρων από 

πλευράς της ενάγουσας.  

3. Αγωγή αρ. 2598/18  

Εγκρίνεται το αίτημα. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης 

Απάντησης στην Υπεράσπιση. Εντός 7 εργάσιμων ημερών από 

σήμερα να καταχωριστεί η Απάντηση. Στη συνέχεια να 

ακολουθηθούν οι θεσμοί.  

4. Αγωγή αρ. 3307/19  

Αίτηση ημερ. 8/3/21 και αίτηση ημερ. 26/9/22 

Οι 2 αιτήσεις παραμένουν για οδηγίες στις 5/12/22 η ώρα 9 π.μ.  

Η Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.  

Καμιά διαταγή για τα έξοδα.  

5. Αγωγή αρ. 753/21  

Εγκρίνεται το αίτημα. Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν.  

Ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 7/3/2023 η ώρα 10 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των εναγομένων.     



6. Γενική Αίτηση αρ. 120/19   

Ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 6/12/22 η ώρα 10 π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. 

Έξοδα στην πορεία.   

7. Γενική Αίτηση αρ. 133/21   

Αίτηση ημερ. 26/4/21 και αίτηση ημερ. 12/9/22 

Το αίτημα εγκρίνεται και εκδίδεται διάταγμα ως το αιτητικό Α της 

αίτησης. Ορίζεται για οδηγίες στις 15/12/22 η ώρα 10 π.μ.  

Εντός 15 ημερών από την έκδοση του παρόντος να καταχωριστεί 

τροποποιημένη αίτηση και εντός 45 ημερών από σήμερα να 

καταχωριστούν τροποποιημένες ενστάσεις από τους υφιστάμενους 

Καθ’ ων η Αίτηση.  

Τα έξοδα της σημερινής εμφάνισης και όσα προκαλούνται 

συνεπεία της έκδοσης του πιο πάνω διατάγματος θα είναι υπέρ των 

Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2. 

Τυχόν άλλα διαδικαστικά διαβήματα να ακολουθήσουν στη 

συνέχεια.  

8. Εταιρική Αίτηση αρ. 887/17 

Η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 6/12/22 η ώρα 9 π.μ.  

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης, όχι εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση. 

 

  


