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Υποθέσεις ημερ. 05/10/2022 

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

1) 2119/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 25/01/2023. Εκδίδονται 

εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη εγγράφων. Ο 

Ενάγοντας να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψη 

εντός 30 ημερών. Στη συνέχεια ο Εναγόμενος με τη λήψη 

της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης να καταχωρήσει 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης 30 ημερών και για τη 

διαδικασία επιθεώρησης να ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προνοεί η Δ. 28 

2) 2471/20 Ορίζεται για οδηγίες 25/01/2023. Να ετοιμαστεί 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

3) 2376/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

4) I-justice 474/22, 679/22 και 

1471/22  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

5) I-justice Διαχείριση  

ανικάνου προσώπου 

40/22 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

6) I-justice 112/22 Τα μέρη να εμφανιστούν στο Δικαστήριο να 

τοποθετηθούν ως προς την πορείας της 

υπόθεσης και για να ληφθούν οδηγίες από το 

Δικαστήριο.  

7) 5685/12, 404/13, 5091/13, 

3051/13, 731/13, 2954/14 

και 791/12 

Ορίζονται 09/11/2022 για οδηγίες λόγω 

απουσίας της φυσικού Δικαστής και έλλειψης 

χρόνου του παρόντος Δικαστηρίου να 

διεκπεραιώσει τις υποθέσεις. 



8) 2196/14 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται 09/11 για 

οδηγίες. 

9) Διαχείριση 369/17 Οι δικηγόροι και διαχειριστές να εμφανιστούν 

στο Δικαστήριο 

10) 2334/12 Αίτηση  Οι δικηγόροι και διάδικοι να εμφανιστούν στο 

Δικαστήριο η ώρα 08:30 

11) 5599/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση στις 11:00 π.μ. 

12) 2407/21 Παράταση για αποκάλυψη 30 ημερών, να 

ετοιμαστεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι 25/01 

13) 995/20 Τα μέρη να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

14) 2465/19 Ορίζεται για ακρόαση 08/06/23 

15) 1204/21 Παράταση για αποκάλυψη 30 ημερών, 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

Ορίζεται 25/01 για οδηγίες 

16) 1116/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο, 

λόγω διαφωνίας των μερών ως προς το αίτημά 

τους 

17) 4368/14 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

18) 4346/17 Το αίτημα εγκρίνεται, επαναορίζεται για 

ακρόαση 08/06/23 

       19) 3507/15 Είναι ήδη ορισμένη 07/12 για ακρόαση 

20)2662/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

21) 113/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

22) 6175/14 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

23) 831/15 Αποσύρσεις δικηγόρων, γίνονται με φυσική 

παρουσία. Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο 

Δικαστήριο 

24) 2376/20 Παράταση για αποκάλυψη 30 ημερών, 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

Ορίζεται 25/01 για οδηγίες 



25) 2394/19 Άδεια δίδεται, η αγωγή απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα, κάθε 

προηγούμενη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. 

26) 2214/19 Παραμένει η υπόθεση για οδηγίες 03/11 ως είναι 

ήδη ορισμένη, η ημερομηνία 26/10 ακυρώνεται 

27) 3106/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 25/01/2023. 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για 

αποκάλυψη εγγράφων. Ο Ενάγοντας να 

καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψη εντός 

30 ημερών. Στη συνέχεια ο Εναγόμενος με τη 

λήψη της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης να 

καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 30 

ημερών και για τη διαδικασία επιθεώρησης να 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προνοεί η Δ. 28 

28) 3863/19 Οι Ενάγοντες να παρουσιαστούν να αποδείξουν 

την υπόθεσή τους 

29) 3811/18 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

30) 1056/18 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

31) 1471/17  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

32)1526/17 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

33) 4171/17 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

34) 2709/18 Το αίτημα εγκρίνεται, ορίζεται 07/06/23 για 

ακρόαση 

35) 74/16 Αίτηση ημερ. 

17/12/19 

Άδεια δίδεται, η Αίτηση απορρίπτεται. Καμία 

διαταγή για έξοδα, κάθε πλευρά τα δικά της 

έξοδα 

36) 3367/19 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

37) 3107/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

 

Σύμφωνα με τον Διαδικαστικό Κανονισμό 16/21, παρέχεται η 

δυνατότητα σε διάδικο υποβολής προς το Δικαστήριο αιτήματος 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον 2 εργάσιμες 



ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση στην 

οποία το αίτημα αφορά, είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Παρακαλείστε όπως αποστέλλετε τα όποια αιτήματά σας 

εμπρόθεσμα (μέχρι τις 11 π.μ.). 

Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας 

ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία που είναι ορισμένη 

η υπόθεση. 

Στην περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν είναι καταγραμμένη στον 

κατάλογο και αφορά υπόθεση που δεν είναι i-justice, παρακαλώ να 

αποταθείτε στο πρωτοκολλητείο για να βρεθεί ο φάκελος σας και 

να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


