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Υποθέσεις ημερ. 07/10/2022 

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

1) I-justice Αίτηση πτώχευσης 

7/22 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

2) I-justice 685/22 και 964/22 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

3) Διαχείριση ανίκανου 

προσώπου 43/19 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

4) Διαχειρίσεις 583/15, 

120/19, 157/17 

Οι δικηγόροι και διαχειριστές να εμφανιστούν 

στο Δικαστήριο 

5) 1633/12 Γενική Αίτηση στα 

πλαίσια της  15/10/19 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

6) 2607/13 Συνεχιζόμενη Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 

7) 1742/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 27/01/2023. 

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 

8) 397/17 Εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρόασης 2607/13 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

12/06/2023 η ώρα 11:00 π.μ. 

9) 850/20 Αίτηση ημερ. 

15/07 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση, ανανεώνεται το 

κλητήριο ένταλμα για 6 μήνες από 07/10/22 



10) 1773/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 27/01/2023. 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 

11) 1765/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 27/01/2023. 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 

12) 1762/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 27/01/2023. 

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 

13) 3758/21 Οι ενάγοντες να εμφανιστούν στο Δικαστήριο να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους 

14) 2710/16 Εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρόασης 2607/13 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

12/06/2023 η ώρα 11:00 π.μ. 

15) 4344/16 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται για ακρόαση 

12/06/23 η ώρα 11:00 π.μ. 



16) 3561/21, Αίτηση 18/05/22 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση, όμως η 

επίδοση θα γίνει όπως προνοεί ο ευρωπαϊκός 

κανονισμός 1393/07 για την επίδοση δικαστικών 

ειδοποιήσεων στην Ελλάδα. Ο εναγόμενος 2 να 

καταχωρήσει εμφάνιση εντός 40 ημερών από 

την επίδοση 

17)  3921/18 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

         18) 3608/19 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

        19)2131/20 Επειδή τα μέρη δεν συμφωνούν μεταξύ τους, 

να εμφανιστούν με φυσική παρουσία στο 

Δικαστήριο 

      20) 196/21 Οι ενάγοντες να εμφανιστούν στο Δικαστήριο να 

αποδείξουν την υπόθεσή τους 

    21) 2795/20 Άδεια δίδεται, η αγωγή απορρίπτεται. Καμία 

διαταγή για έξοδα, κάθε πλευρά τα δικά της 

έξοδα 

     22) 3549/20 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

    23) 5940/16 Το αίτημα εγκρίνεται και η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 12/06/23 η ώρα 

11:00 π.μ. 

   24) 3061/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

   25) 6926/15  Το αίτημα εγκρίνεται και η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 12/06/23 η ώρα 

11:00 π.μ. 

    26) 1068/16 Το αίτημα εγκρίνεται και η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 12/06/23 η ώρα 

11:00 π.μ. 

    27) 4947/11  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο η 

ώρα 08:30  

   28) 2253/19  Άδεια δίδεται, η αγωγή απορρίπτεται. Καμία 

διαταγή για έξοδα, κάθε πλευρά τα δικά της 

έξοδα 

29) 2582/19 Είναι ήδη ορισμένη 08/02/23 



30) 3735/19 Άδεια δίδεται, η αγωγή απορρίπτεται. Καμία 

διαταγή για έξοδα, κάθε πλευρά τα δικά της 

έξοδα 

31) 1617/21 Είναι ήδη ορισμένη 09/12/22 

  

  

  

  

  

  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


