1

Πινάκιο Υποθέσεων Ορισμένες 08/04/2021 ενώπιον της κυρίας Στ.
Χριστοδουλίδου - Μέσσιου, Π.Ε.Δ.

Αίτηση Εταιρειών 184/2021

Ο Έφορος Εταιρειών, στον οποίο έχει επιδοθεί η αίτηση, έχει ενημερώσει το Δικαστήριο ότι δεν
προτίθεται να εμφανιστεί και ούτε φέρει ένσταση στην έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων.
Επίσης, κανένα πρόσωπο δεν παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου ή έστειλε οποιαδήποτε
emails να ενημερώνει ότι προτίθεται να εμφανιστεί και/ή να ενστεί στην αίτηση μετά τις σχετικές
δημοσιεύσεις που έγιναν.
Ως εκ των ανωτέρο εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι παράγραφοι 1, 2 και 3 της αίτησης.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Η ημερομηνία του διατάγματος είναι σημερινή, δηλαδή 08/04/2021.

Πινάκιο Υποθέσεων Ορισμένες στις 9/4/2021 ενώπιον της κυρίας Στ.
Χριστοδουλίδου - Μέσσιου, Π.Ε.Δ.

1) 2709/13

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 09/04/2021. Οι συνήγοροι του Ενάγοντα έχουν
ενημερώσει το Δικαστήριο ότι ο Ενάγοντας έχει ήδη παραλάβει τον φάκελό του από το γραφείο
τους και θα διόριζε νέο δικηγόρο. Εντός του φάκελου υπάρχει σημείωμα αλλαγής δικηγόρου από
τον δικηγόρο Μόδεστο Χρ. Πογιατζή, ως εκ τούτου, δίδεται άδεια στο δικηγορικό γραφείο
Σωτήρης Δράκος Δ.Ε.Π.Ε να αποσυρθούν από συνήγοροι του Ενάγοντα.
Δεν έχω τύχει ενημέρωσης αναφορικά με τυχόν αιτήματα των πλευρών και των δύο διαδίκων
αναφορικά με την αυριανή ημερομηνία, αναφέρω όμως ότι λόγω παλαιότερων υποθέσεων που
εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου η ακρόαση της παρούσας δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί αύριο 09/04/2021 και ως εκ τούτου αναβάλλεται εκ νέου για ακρόαση για τις
17/06/2021 και ώρα 10:30.

2

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.

2) 3087/14

Τις τελευταίες 2 φορές η αγωγή είχε αναβληθεί για οδηγίες, επειδή ως οι συνήγοροι έχουν
πληροφορήσει το Δικαστήριο αποτελεί μία εκ πολλών αγωγών μεταξύ των ιδίων διαδίκων, για τις
οποίες οι συνήγοροι προσπαθούν να βρουν μία κοινή λύση. Σύμφωνα με τα emails που έχω
λάβει χθες, φαίνεται να έχει επιτευχθεί προκαταρτική συμφωνία μεταξύ των μερών, η οποία
αναμένεται να υλοποιηθεί περί τα τέλη Μαΐου, για αυτό και ζητούν όπως οριστεί εκ νέου για
οδηγίες περί τα τέλη Μαΐου, με σκοπό να δηλωθεί ο συμβιβασμός της ή και να αποσυρθεί.
Ενόψει των ανωτέρο, η υπόθεση αναβάλλεται για οδηγίες στις 28/05/2021 και ώρα 09:00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.
Καλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο πριν από την εν λόγω ημερομηνία
αναφορικά με την πορεία και την εξέλιξη των προσπαθειών τους.

3) 6562/14

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 09/04/2021 και ώρα 10:30 π.μ. Λόγω πολλών
παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου για ακρόαση, η
παρούσα επαναορίζεται για ακρόαση στις 24/06/2021 και ώρα 10:30.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.

5) 6297/15

Η υπόθεση ήταν είναι ορισμένη για οδηγίες στις 09/04/2021. Όπως είχα αναφέρει και σε
προηγούμενες οδηγίες μου, εντός του φάκελου δεν φαίνεται να υπάρχει καταχωρημένη
τροποποιημένη Υπεράσπιση των Eναγόμενων 2, 4 και 5, ούτε και φαίνεται να υπάρχει ένορκη
δήλωση αποκάλυψης από κανέναν εκ των διαδίκων. Εκκρεμεί επίσης αίτηση των Eναγόμενων,
με την οποία ζητούν από τους Ενάγοντες να παρουσιάσουν για επιθεώρηση συγκεκριμένα
έγγραφα που αναφέρονται στην Έκθεση Απαίτησής τους. Επί της εν λόγω αίτησης έχει εκδοθεί
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σχετικό διάταγμα στις 08/02/2016. Παρατηρώ επίσης ότι εκκρεμεί και αίτηση ημερομηνίας
05/11/2020 από τους Eναγόμενους 2, 4 και 5 για διάταγμα επιθεώρησης εγγράφων. Η υπόθεση
αναβάλλεται για οδηγίες στις 11/06/2021 και καλούνται οι συνήγοροι όπως μέχρι την εν λόγω
ημερομηνία να λάβουν όλα τα αναγκαία δικονομικά μέτρα για να μπορούν να εκδοθούν τα
σχετικά διάταγμα.

6) 2849/19

Τα δικόγραφα της αγωγής έχουν ολοκληρωθεί, οι Ενάγοντες έχουν καταχωρήσει κλήση για
οδηγίες με βάση τη Δ. 30 και οι Eναγόμενοι έχουν καταχωρήσει το παράρτημά τους στις
30/09/2020. Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων.
Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 19 Μαΐου 2021. Η αίτηση κλήσης για
οδηγίες ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 24 Μαΐου 2021.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

Αιτήσεις

1) 433/20 - Γενική

Η αίτηση είχε οριστεί στις 19/01/2021. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έχει οριστεί από το
Πρωτοκολλητείο στις 09/04/2021, χωρίς βεβαίως να δοθούν οδηγίες για ένσταση. Δίδεται χρόνος
για καταχώρηση ένστασης εκ πλευράς Καθ' ων η Αίτηση μέχρι τις 14/05/2021. Η αίτηση ορίζεται
για οδηγίες στις 18/05/2021.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

2) Αίτηση 165/21 - Εταιρεία

Η αίτηση αφορά διάταγμα του Δικαστηρίου που να παρατείνει τον χρόνο υποβολής στον Έφορο
εντύπων ΗΕ 12 και ΗΕ 32, όπως και παράτασης του χρόνου υποβολής καταχώρησης
ειδοποίησης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση έχει επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών, ο
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οποίος δεν έχει ειδοποιήσει το Δικαστήριο ούτε ότι προτίθεται να εμφανιστεί, ούτε ότι προτίθεται
να ενστεί στην αίτηση. Ως εκ των ανωτέρο, εκδίδονται τα αιτούμενα διατάγματα ως οι
παράγραφοι (α), (β) και (γ) της αίτησης.
Καμία διαταγή διαταγή για έξοδα.
Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 09/04/2021.

