
Πινάκιο υποθέσεων ενώπιον ΣΤ. Χριστοδουλίδου&#8209; Μέσσιου, Π. Ε. Δ ορισμένες στις 
10/5/2021.  
 
Αγωγές: 
 
1. Αγωγή αριθμός 970/13  
Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 10/5/2021 και ώρα 10:30. Το Δικαστήριο θα είναι 
έτοιμο να προχωρήσει με την εκδίκασή της. Παρακαλούνται οι συνήγοροι των Εναγόντων 
όπως ετοιμάσουν τη γραπτή δήλωση του πρώτου τους μάρτυρα την οποία να παραδώσουν 
στους αντιδίκους τους πριν από τις 10 Μαΐου για να μπορέσει να ξεκινήσει η αγωγή.  
 
2.Αγωγή αριθμός 934/14:  
Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση στις 10/5/2021. Λόγω της παλαιότερης υπόθεσης 
970/13 η οποία επίσης είναι ορισμένη για ακρόαση στις 10/5/21 και η ακρόαση της θα 
ξεκινήσει, η ακρόαση της παρούσας αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 
10/6/2021 και ώρα 10: 30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
 
3. Αγωγή αριθμός 4752/14: 
Η υπόθεση που είναι κλίμακας ΑΕΔ έχει οριστεί για ακρόαση στις 10/5/2021 από τον τότε 
ΑΕΔ Χρ. Φιλίππου. Λόγω του ότι το Δικαστήριο θα ξεκινήσει την ακρόαση της παλαιότερης 
υπόθεσης 970/13, η ακρόαση της παρούσας αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση 
στις 14/9/2021 και ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
 
4. Αγωγή αριθμός 5790/14 : 
Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες από το Πρωτοκολλητείο. Παρατηρώ ότι εντός του 
φακέλου υπάρχει ειδοποίηση διακοπής της με βάση την Δ 15 των Θεσμών Πολιτικής 
Δικονομίας η οποία είναι υπογραμμένη τόσο από τον συνήγορο των Εναγόντων όσο και 
από τον συνήγορο των Εναγομένων 1 &#8209; 7. Εν όψει των ανωτέρω, η αγωγή με τον πιο 
πάνω αριθμό διακόπτεται σύμφωνα με την Δ 15 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας με 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Εναγόντων να επανακαταχωρήσουν νέα δικαστική 
διαδικασία εναντίον των Εναγομένων 1 &#8209; 7. Καμία διαταγή για έξοδα. Τυχόν 
προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.  
 
5. Αγωγή αριθμός 2581/15 : 
Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 10/5/2021 και ώρα 10:30. Λόγω της 
παλαιότερης υπόθεσης 970/13 η ακρόαση της οποίας θα ξεκινήσει εκείνη τη μέρα, η 
παρούσα αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 3/6/2021 η ώρα 10: 30 π.μ. 
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
 
6. Αγωγή αριθμός 1333/17: 
Η υπόθεση που είναι κλίμακας ΑΕΔ έχει οριστεί για ακρόαση στις 10/5/21 από τον τότε ΑΕΔ 
Χρ. Φιλίππου. Λόγω του ότι το Δικαστήριο θα ξεκινήσει την ακρόαση της παλαιότερης 
υπόθεσης 970/13 η ακρόαση της παρούσας αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση 
στις 15/9/2021 και ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
  
7. Αγωγή αριθμός 1505/17  
Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες μετά από παράκληση των συνήγορων εν όψει του 
ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό της αγωγής. Δεν έχω τύχει 
ενημέρωσης από τους συνήγορους ως προς την έκβαση των προσπαθειών τους. Η υπόθεση 
επαναορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 30/6/2021 και ώρα 9: 00 π.μ και 
παρακαλώ τους συνήγορους όπως ενημερώσουν έγκαιρα το Δικαστήριο ως προς την 



έκβαση των προσπαθειών τους και τις θέσεις τους ως προς την περαιτέρω πορεία της 
υπόθεσης. Καμία διαταγή για έξοδα.  
 
8. Αγωγή αριθμός 1935/17  
Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες από το Πρωτοκολλητείο, προηγουμένως ήταν ορισμένη 
για ακρόαση. Είναι κλίμακας ΑΕΔ. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 16/9/2021 και ώρα 
10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
 
9. Αγωγή αριθμός 3625/17:  
Η υπόθεση έχει οριστεί από το Πρωτοκολλητείο για προγραμματισμό. Έχω ζητήσει να τύχω 
ενημέρωσης αναφορικά με την πορεία της υπόθεσης σε ότι αφορά τον Εναγόμενο 1 για τον 
οποίο έχει καταχωρηθεί σημείωμα εμφάνισης και υπεράσπιση από δικηγόρο. Έχουν δε 
ολοκληρωθεί και οι οδηγίες του Δικαστηρίου με βάση την Δ 30 και φαίνεται μέσα από τον 
φάκελο ότι για τους Εναγόμενους 2 και 3 έχει εκδοθεί εκ συμφώνου απόφαση στις 
29/11/19. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες για τελευταία φορά στις 28/6/2021 και ώρα 9 
π.μ και παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης μέχρι τότε σε σχέση με την πορεία της υπόθεσης 
για τον Εναγόμενο 1.  
 
10. Αγωγή αριθμός 902/18: 
Η υπόθεση που είναι κλίμακας ΑΕΔ έχει οριστεί για ακρόαση στις 10/5/2021 από τον τότε 
ΑΕΔ Χρ. Φιλίππου. Λόγω του ότι το Δικαστήριο θα ξεκινήσει την ακρόαση της παλαιότερης 
υπόθεσης 970/13, η ακρόαση της παρούσας αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση 
στις 14/9/2021 και ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
  
11. Αγωγή αριθμός 2583/19: 
Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εκ πλευράς Εναγόντων λόγω μη καταχώρησης Υπεράσπισης 
από τους Εναγόμενους 1 &#8209; 4. Οι συνήγοροι των Εναγομένων είχαν παραιτηθεί από 
δικηγόροι τους και είχαν παραδώσει τον φάκελο στους Εναγόμενους. Είχε αναφερθεί 
προφορικά στο Δικαστήριο ότι έχουν διοριστεί νέοι δικηγόροι στην υπόθεση την οποία 
προς τους οποίους θα κοινοποιείτο η ημερομηνία ορισμού από την πρώην συνήγορο των 
Εναγομένων 1 &#8209; 4. Παρατηρώ ότι δεν έχει καταχωρηθεί σημείωμα αλλαγής 
δικηγόρου ούτε και η υπεράσπιση των Εναγομένων 1 &#8209; 4. Η αίτηση ορίζεται για 
απόδειξη στις 2/7/2021 και ώρα 9 π.μ εκτός εάν καταχωρηθεί σημείωμα αλλαγής 
δικηγόρου και υπεράσπιση μέχρι τις 25/6/2021. Παρακαλείται το Πρωτοκολλητείο όπως 
ενημερώσει τους Εναγόμενους 1 &#8209; 4 για τις πιο πάνω οδηγίες του Δικαστηρίου. 
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  
 
12. Αγωγή αριθμός 2659/19: 
Η υπόθεση είναι δικαιοδοσίας ΑΕΔ. Είχε οριστεί από το Πρωτοκολλητείο για οδηγίες στις 
10/5/2021. Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εναντίον 
των Εναγομένων 1, 2, 4 και επίσης οι συνήγοροι ζητούσαν χρόνο για οδηγίες εν όψει 
προσπαθειών συμβιβασμού της. Εν όψει των ανωτέρων επαναορίζεται για οδηγίες την 
1/7/2021 και παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο πριν από την 
εν λόγω ημερομηνία ως προς την πορεία και την έκβαση των προσπαθειών τους. Έξοδα 
στην πορεία της αίτησης.  
 
13. Αγωγή αριθμός 3640/19:  
Έχει καταχωρηθεί εκ πλευράς Ενάγοντα κλήση για οδηγίες με βάση την Δ 30. Ο Εναγόμενος 
είχε καταχωρήσει το δικό του Παράρτημα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα 
Παραρτήματα των 2 πλευρών, εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα για 
ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 



καταχωρηθούν μέχρι 15/6/2021. Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες με βάση την Δ 30 
στις 18/6/2021. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
 
14. Αγωγή αριθμός 573/20: 
Η υπόθεση είναι δικαιοδοσίας ΑΕΔ. Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση ημερομηνίας 
27/10/2020 λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης. Η υπεράσπιση δεν φαίνεται να έχει 
ακόμη καταχωρηθεί. Η αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά για απόδειξη στις 18/6/2021 
εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 14/6/21. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  
 
15. Αγωγή αριθμός 1360/20: 
Η υπόθεση είναι δικαιοδοσίας ΑΕΔ. Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον των 
Εναγομένων λόγω μη καταχώρησης εμφάνισης ημερομηνίας 7/10/2020. Η αίτηση ορίζεται 
για τελευταία φορά για απόδειξη στις 28/5/2021 και ώρα 9 π.μ. Έξοδα στην πορεία της 
αίτησης.  
 
16. Αγωγή αριθμός 1921/20:  
Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης από τους Εναγόμενους 
1 &#8209; 3 λόγω μη καταχώρησης Υπεράσπισης. Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν 
φαίνεται να έχει ακόμα καταχωρηθεί η υπεράσπιση των Εναγομένων 1, 2, 3. Η αίτηση 
ορίζεται για απόδειξη στις 18/6/2021 εκτός αν καταχωρηθεί η υπεράσπιση μέχρι 
14/6/2021. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  
 
17. Αγωγή αριθμός 2195/20: 
Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης από τους Εναγόμενου 1 
&#8209; 4 ημερομηνίας 15/9/2020. Η υπεράσπιση των Εναγομένων 1 &#8209; 4 έχει 
καταχωρηθεί στις 31/3/2020. Ως εκ των ανωτέρω η αίτηση ημερομηνίας 15/9/2020 
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων αιτητών και εναντίον Εναγομένων 
Καθ' ων η αίτηση 1 &#8209; 4.  
 
18. Αγωγή αριθμός 2235/20: 
Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης εκ πλευράς 
Εναγομένων 1, 2, 3 ημερομηνίας 12/3/2021. Είναι ορισμένη για πρώτη φορά και η αίτηση 
φαίνεται ότι έχει επιδοθεί δεόντως στους δικηγόρους των Εναγομένων. Η αίτηση ορίζεται 
για οδηγίες στις 16/6/2021 και ώρα 9:00 π.μ. Η υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 
11/6/2021.  
 
19. Αγωγή αριθμός 2792/20:  
Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημερομηνίας 
20/11/2020. Η υπεράσπιση του Εναγόμενου έχει καταχωρηθεί στις 21/4/2021. Η αίτηση 
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων αιτητών και εναντίον του 
Εναγόμενου Καθ' ου η αίτηση.  
 
20. Αγωγή αριθμός 2798/20:  
Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες με βάση τη Δ 30 είχαν εκδοθεί από το Δικαστήριο 
εκατέρωθεν και εκ συμφώνου διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. Οι Ενάγοντες έχουν 
καταχωρήσει τη δική τους ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων στις 28/4/2021. Οι 
Εναγόμενοι 1, 2, 3 φαίνεται να μην έχουν καταχωρήσει ακόμα τη δική τους ένορκη δήλωση 
για αποκάλυψη εγγράφων. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης της ένορκης δήλωσης 
αποκάλυψης εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων μέχρι τις 16/6/2021. Η αίτηση ορίζεται για 
περαιτέρω οδηγίες στις 22/6/2021 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  
 



 Αιτήσεις  
1. Γενική αίτηση 401/11  
Η αίτηση είναι δικαιοδοσίας ΑΕΔ. Είναι ορισμένη για οδηγίες στις 10/5/2021. Απαιτείται 
φυσική παρουσία ενώπιον του Δικαστηρίου τόσο των Αιτητών όσο και των Καθ' ων η 
αίτηση μαζί με τους δικηγόρους τους.  
 
2. Γενική αίτηση 121/21  
Απαιτείται φυσική παρουσία των δικηγόρων.  
 
3. Γενική αίτηση 137/21  
Έχω διαβάσει την αίτηση, την ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει μαζί με τα επισυνημμένα 
σε αυτήν τεκμήρια. Στα πλαίσια του σχετικού νόμου και με βάση τα τεκμήρια που έχουν 
επισυναφθεί έχω ικανοποιηθεί ότι δικαιολογείται η έκδοση των αιτούμενων διαταγμάτων. 
Ως εκ των ανωτέρω εκδίδονται τα διατάγματα ως οι παράγραφοι 1 (1) (2) και 2 της αίτησης 
ημερομηνίας 27/4/2021. Καμία διαταγή για έξοδα.  
Η ημερομηνία του διατάγματος είναι 10/5/2021.  
 
 
Στέλλα Χριστοδουλίδου Μέσσιου 
ΠΕΔ     
 


