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Υποθέσεις ημερ. 12/10/2022 

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ 

1) 4341/12, 2099/14, 788/14, 

4235/14 και 4017/14 

Λόγω απουσίας της φυσικού Δικαστής και έλλειψης 

χρόνου του παρόντος Δικαστηρίου, οι εν λόγω αγωγές 

ορίζονται στις 06/12/2022 η ώρα 09:00. 

2) I-justice Διαχείριση 86/22 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

3) Εταιρική Αίτηση 500/22  

4) i-justice 

 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

                                                                                            

5) Γενική Αίτηση 350/22 i-

justice 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

6) 925/22 i-justice Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

7) Διαχειρίσεις 178/17, 

166/17, 167/17, 171/17, 

170/17, 292/21, 249/20 

Οι δικηγόροι και διαχειριστές να παρουσιαστούν 

στο Δικαστήριο 

8) Γενική Αίτηση 200/09 

Αίτηση 12/07 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση 

9) Αίτηση 494/11  Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

10)  Αίτηση 277/17 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

11) 4745/13 Συνεχιζόμενη ακρόαση στις 11:00 π.μ. 

12) 3834/20 Αίτηση 15/02/22 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

13) 1322/17 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται 14/06/2023 για 

ακρόαση στις 11:00  

14) 3513/21 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 09/12/2022. 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 

15) 985/19 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται για ακρόαση 

στις 14/06/2023 η ώρα 11:00. 

16) 3563/21 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

17) 3066/13 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

18)  3900/16 Το αίτημα εγκρίνεται και ορίζεται για ακρόαση 

στις 15/06/2023 η ώρα 11:00  

19) 2155/20 Αίτηση ημερ. 

13/04/22 

Ορίζεται για απόδειξη για τον Εναγόμενο 4  

01/02/2023. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 4 

μέρες προηγουμένως. Η Αίτηση απορρίπτεται 

για τους Εναγόμενους 1-3 με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας και εναντίον των Εναγομένων 1-3  

20) 5785/15 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

21) 3799/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 01/02/2023. 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για 

αποκάλυψη εγγράφων στην αγωγή και στην 

ανταπαίτηση. 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 

22)  320/21 Οι ενάγοντες να παρουσιαστούν να αποδείξουν 

την υπόθεσή τους. 

23) 7046/13  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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


