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Πινάκιο Υποθέσεων Ορισμένες 12/04/2021 ενώπιον της κυρίας Στ.
Χριστοδουλίδου – Μέσσιου, Π.Ε.Δ.
Αγωγές
1) Αγωγή αρ. 7595 / 12
Η ως άνω αγωγή είναι ορισμένη στις 12 Απριλίου 2021 για ακρόαση στις 10.30πμ.
Δυστυχώς το Δικαστήριο έχει αναγκαστεί να ξεκινήσει την ακρόαση της αίτησης 317/20
που αφορά διατάγματα επείγουσας φύσεως η οποία είναι ορισμένη για συνέχιση στις
12/4/21 και έτσι δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος για να ξεκινήσει η παρούσα
υπόθεση.
Η ακρόαση της αναβάλλεται για τις 21 Μαΐου 2021 και ώρα 10.30 π.μ.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
2) Αγωγή αρ. 1968/13
Η αγωγή με το πιο πάνω τίτλο και αριθμό που είχε αναβληθεί για προγραμματισμό από
το Πρωτοκολλητείο για τις 12 Απριλίου 2021, ορίζεται για ακρόαση στις 26/5/21 και ώρα
10.30 π.μ.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
3) Αγωγή αρ. 139 /14
Η εν λόγω αγωγή είναι ορισμένη στις 12 Απριλίου 2021 για ακρόαση. Έχουν
καταχωρηθεί σημειώματα εμφανίσεις από νέους δικηγόρους προς αντικατάσταση των
συνηγόρων του Ενάγοντα.
Ενόψει της συνεχιζόμενης ακρόασης 317/20 που είναι ορισμένη στις 12/4/21, η
παρούσα θα επαναοριστεί σε νέα ημερομηνία για ακρόαση. Ορίζεται για τον σκοπό αυτό
στις 11/6/2021 και ώρα 10.30 π.μ.
Τα έξοδα θα παραμείνουν στην πορεία της αγωγής.
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4) Αγωγή αρ. 1051 /14
Επειδή στην ως άνω αγωγή οι εναγόμενοι 2 και 3 έχουν ειδοποιηθεί από το
Πρωτοκολλητείο να είναι φυσικά παρόντες επειδή δεν εκπροσωπούνται από
συνήγορους, και φαίνεται όντως να έχουν ειδοποιηθεί προς τούτο, αναμένεται η φυσική
παρουσία τόσο των συνηγόρων των εναγόντων όσο και των Εναγόμενων 2 και 3
ενώπιον του Δικαστηρίου για να μπορέσει να προγραμματιστεί την υπόθεση.

5) Αγωγή αρ. 2309 /15
Ενόψει του περιεχομένου των e-mail που έχουν αποσταλεί στο Δικαστήριο από όλους
τους δικηγόρους που χειρίζονται την παρούσα υπόθεση, η αγωγή η οποία είναι
ορισμένη στις 12 Απριλίου 2021 για οδηγίες, παραμένει εκ νέου για οδηγίες στις 25
Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
6) Αγωγή αρ. 3841 /15
Ενόψει του περιεχομένου των e-mail που έχουν αποσταλεί στο Δικαστήριο από όλους
τους δικηγόρους που χειρίζονται την παρούσα υπόθεση, η αγωγή η οποία είναι
ορισμένη στις 12 Απριλίου 2021 για οδηγίες, παραμένει εκ νέου για οδηγίες στις 25
Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. ενόψει των προσπαθειών που γίνονται για διευθέτηση
της.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
7) Αγωγή αρ. 6239/15
Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 12.4.21 και η ώρα 10:00 π.μ. Δυστυχώς
λόγω παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του Δικαστηρίου και της
συνεχιζόμενης ακρόασης της αίτησης 317/20, η ακρόαση της αγωγής δεν μπορεί να
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ξεκινήσει στις 12.4.21. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 25.6.21 και η ώρα 10:30 π.μ.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
8) Αγωγή αρ. 1610 / 16
Η υπόθεση έχει οριστεί για προγραμματισμό από το Πρωτοκολλητείο στις 12 Απριλίου
2021 και ώρα 9:00πμ.
Παρατηρώ ότι υπάρχει συμμόρφωση της Εναγόμενης 4 για καταχώρηση ένορκης
δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων. Το Δικαστήριο με βάση την Δ.30 δίδει οδηγίες σε
όλους τους συνηγόρους όπως καταχωρήσουν σύνοψη μαρτυρίας και ονομαστικό
κατάλογο μαρτύρων μέχρι τις 31/5/2021.
Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00πμ.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
9) Αγωγή αρ. 2220 /16
Οι συνήγοροι ζητούν όπως δοθεί μια ημερομηνία για οδηγίες της υπόθεσης η οποία είναι
ορισμένη για ακρόαση στις 12 Απριλίου 2021 ενόψει του ότι προσπαθούν να βρουν
εξώδικη λύση αφού εν τω μεταξύ έχουν καταστεί απόλυτα τα ενδιάμεσα Διατάγματα που
εκδόθηκαν από το Δικαστήριο στις 19 Μαρτίου 2021.
Ενόψει των ανωτέρω, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 28 Μαΐου 2021 και ώρα
9:00πμ
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
10) Αγωγή αρ. 688 /17
Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες στις 12 Απριλίου 2021. Παρατηρώ ότι έχει γίνει
έγγραφη αποκάλυψη εγγράφων εκ πλευράς Εναγόμενων 1 και 2 σύμφωνα με τις
οδηγίες του Δικαστηρίου.
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Οι δικηγόροι είχαν αναφέρει ότι γίνονται συζητήσεις για διευθέτηση της αγωγής και
ζητούν όπως δοθεί μια νέα ημερομηνία για να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες για
εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.
Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 25 Μαΐου 2021.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.

11) Αγωγή αρ. 2122/19
Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες στις 12/4/21.
Παρατηρώ ότι οι Εναγόμενοι 1 και 3 έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου
για καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων, αλλά όχι οι Ενάγοντες.
Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εκ
πλευράς Εναγόντων μέχρι τις 12 Μαΐου 2021.
Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση την Δ.30 στις 17 Μαΐου 2021.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
12) Αγωγή αρ. 2140 / 19
Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 12/4/21.
Λόγω πολλών παλαιότερων υποθέσεων που εκκρεμούν στο ημερολόγιο του
Δικαστηρίου και της συνεχιζόμενης ακρόασης στην Γενική Αίτηση 317/20 που είναι
επείγουσας φύσεως, η παρούσα αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις
2/7/21 και ώρα 10.30 π.μ.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
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13) Αγωγή αρ. 2450/19
Το Πρωτοκολλητείο έχει ειδοποιήσει προσωπικά τους Εναγομένους 1 και 2 ότι υπόθεση
είναι ορισμένη για οδηγίες στις 12/4/21 και ώρα 9:00πμ και ότι απαιτείται σχετικά η
προσωπική τους εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου.
Ενόψει τούτου θα πρέπει να γίνει προσωπική εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου τόσο
των Εναγόμενων 1 και 2 όσο και των δικηγόρων των Εναγόντων.
14) Αγωγή αρ. 3163/19
Η αγωγή είναι ορισμένη από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 12/4/21.
Οι συνήγοροι έχουν ενημερώσει το Δικαστήριο ότι έχει υλοποιηθεί η συμφωνία
διευθέτησης στην οποία είχαν καταλήξει, και ότι οι Εναγόμενοι έχουν διεκπεραιώσει όλες
τις υποχρεώσεις τους. Ζητούν όπως αποσυρθεί η αγωγή ανεπιφύλακτα ως πλήρως και
τελικώς διευθετηθείσα.
Ενόψει των ανωτέρω, η αγωγή με τον πιο πάνω τίτλο και αριθμό αποσύρεται και
απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη δικαιωμάτων ως πλήρως και τελικώς διευθετηθείσα.
Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα.
Τυχόν προηγούμενες οδηγίες του Δικαστηρίου αναφορικά με τα έξοδα, ακυρώνονται.
15) Αγωγή αρ. 3228 / 19
Η αγωγή είναι ορισμένη στις 19/4/21 για οδηγίες με βάση την Δ.30. Έχουν εκδοθεί από
το Δικαστήριο Διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων αναφορικά με τον Εναγόμενο 3 και
από πλευράς του Εναγόμενου 3 και από πλευράς των Εναγόντων.
Οι Ενάγοντες έχουν καταχώριση τη δική τους ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων
στις 6 Φεβρουαρίου 2021, ενώ ο Εναγόμενος 3 δεν έχει ακόμα προβεί σε ένορκη
αποκάλυψη εγγράφων.
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Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εκ
μέρους του Εναγόμενου 3 μέχρι της 21 Μαΐου 2021. Η αγωγή ορίζεται για περεταίρω
οδηγίες στις 28 Μαΐου 2021.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
16) Αγωγή αρ. 404 /20
Στις 12/4/21 εκκρεμεί αίτηση εκ πλευράς ενάγουσας ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2020 για
έκδοση απόφασης εναντίον των Εναγόμενων 1-4 λόγω μη καταχώρησης Υπεράσπισης.
Οι Εναγόμενοι 1-4 έχουν καταχωρήσει Υπεράσπιση και Ανταπαίτηση στις 16
Δεκεμβρίου 2020.
Η αίτηση ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ
Εναγόντων-Αιτητών και εναντίον Εναγόμενων – Καθ’ ων η Αίτηση 1-4.
Στις 16/4/21 είναι ορισμένη αίτηση με βάση την Δ.30 με την οποία οι Ενάγοντες ζητούν
την έκδοση Διαταγμάτων ένορκης αποκάλυψης εγγράφων. Οι Εναγόμενοι έχουν
καταχωρίσει το δικό τους Παράρτημα με το ίδιο αίτημα, γι’ αυτό στα πλαίσια της αίτησης
εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν Διατάγματα ένορκης αποκάλυψης εγγράφων.
Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 28 Μαΐου 2021. Η αίτηση
ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση την Δ.30 στις 4 Ιουνίου 2021.
Η ημερομηνία 16 Απριλίου 2021 ακυρώνεται.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.
17) Αγωγή αρ. 807 /20
Στις 12/4/21 εκκρεμεί αίτηση εκ πλευράς ενάγουσας ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2020 για
έκδοση απόφασης εναντίον των Εναγόμενων 1-4 λόγω μη καταχώρησης Υπεράσπισης.
Οι Εναγόμενοι 1-4 έχουν καταχωρήσει Υπεράσπιση και Ανταπαίτηση στις 8
Φεβρουαρίου 2021.
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Η αίτηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ
Εναγόντων-Αιτητών και εναντίον Εναγόμενων- Καθ’ ων η Αίτηση 1-4.
Στις 17/5/21 είναι ορισμένη αίτηση με βάση την Δ.30.
18) Αγωγή αρ.1402 /20
Στις 21/12/20 είχαν εκδοθεί οδηγίες για ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων για όλους τους
διαδίκους στα πλαίσια της Δ.30.
Η Ενάγουσα έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, και έχει καταχωρήσει την
ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων στις 6 Απριλίου 2021. Οι Εναγόμενοι 1-3 δεν
έχουν ακόμα καταχωρήσει την δική τους ένορκη δήλωση αποκάλυψη εγγράφων, γι’ αυτό
ο χρόνος καταχώρησης της παρατείνεται μέχρι τις 26 Μαΐου 2021.
Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση την Δ.30 στις 2 Ιουνίου 2021.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.
Αιτήσεις
1) Γενική αίτηση 83 /20
Στις 12/4/21 είναι ορισμένες και οι τέσσερις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στα πλαίσια
της με τον πιο πάνω αριθμό αίτησης. Δεν έχω την θέση των συνηγόρων για τις
διαβουλεύσεις που γίνονται μεταξύ τους, κατά πόσον έχουν καταλήξει σε οποιοδήποτε
αποτέλεσμα.
Ως εκ των ανωτέρω, όλες οι αιτήσεις αναβάλλονται ξανά για οδηγίες και ορίζονται στις
20/5/21 και ώρα 9:00πμ και παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το
Δικαστήριο εγκαίρως για την πορεία των διαβουλεύσεων τους για να μπορεί να
προγραμματίσει τις αιτήσεις ανάλογα.
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Καμιά διαταγή για έξοδα.
2) Γενική αίτηση αρ. 317/20
Η εν λόγω αίτηση είναι ορισμένη για συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας στις 12
Απριλίου 2021 και ώρα 10 π.μ. Αναμένεται ότι τόσο οι συνήγοροι όσο και ο ένορκος
δηλών θα είναι παρόντες στο Δικαστήριο για να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία.
3) Γενική αίτηση 417 /20
Η εν λόγω αίτηση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 12/4/21. Με βάση τα e-mail που έχουν
σταλεί από τους δικηγόρους που την χειρίζονται, βρίσκονται σε διαβούλευση ούτως
ώστε να επιτευχθεί η έκδοση εκ συμφώνου Διατάγματος γι’ αυτό παρακαλούν όπως
παραμείνει για οδηγίες σε περίπου ένα μήνα.
Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση αναβάλλεται εκ νέου για οδηγίες στις 21 Μαΐου 2021 και
ώρα 9:00πμ.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
4) Γενική αίτηση 30Α/21
Οι συνήγοροι έχουν ενημερώσει το δικαστήριο ότι βρίσκονται σε διαβουλεύσεις ούτως
ώστε να επιτευχθεί η έκδοση του Διατάγματος χωρίς ένσταση χρειάζεται όμως κάποιος
χρόνος για να μπορέσουν να συμμορφωθούν οι Αιτητές με τις υποδείξεις του Εφόρου
Σωματείων και Ιδρυμάτων. Ως εκ των ανωτέρω η αίτηση αναβάλλεται για τις 21/5/21και
ώρα 9:00πμ για περαιτέρω οδηγίες.
Καμιά διαταγή για έξοδα.

