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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Π.Ε.Δ. 

 

Βάσει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 

Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 (Ε.Ε.Δ.4137 ημερ. 17.9.21) οι πιο 

κάτω υποθέσεις της δικασίμου 11.2.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία 

των μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν 

εμπρόθεσμα ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 11.2.22 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 7449/14 Με βάση τον δικαστικό φάκελο τις Ενάγουσες 

εκπροσωπούσαν οι Α.Κ. Χατζηιωάννου και Σία. Στις 

21.12.21 οι εν λόγω συνήγοροι καταχώρισαν γραπτή 

ειδοποίηση ότι αποσύρονται από δικηγόροι των 

Εναγουσών χωρίς όμως να αναφέρουν λόγο ή να 

ζητήσουν την άδεια για απόσυρση.  

Το Δικαστήριο αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει 

Ειδοποίηση Αλλαγής Δικηγόρου (βάσει των 

Θεσμών) μόνο για την Ενάγουσα 1 και ότι αυτή 

πλέον εκπροσωπείται από τους Τάσσος 

Παπαδόπουλος και Συνεργάτες ΔΕΠΕ από τις 

10.2.22.  

Όμως δεν θεωρείται ότι υπάρχει νομότυπη 

απόσυρση των προηγούμενων συνηγόρων για την 

Ενάγουσα 2 και δεν παρέχεται τέτοια άδεια. Οι 

συνήγοροι της Α.Κ. Χατζηιωάννου και Σία να 

ενημερωθούν για κάθε περαιτέρω πορεία της 



υπόθεσης.  

Στη βάση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες, στις 18.3.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

για σκοπούς οριστικής διευκρίνισης του θέματος.  

Αγ. 6239/15 Ορίζεται για την Εναγόμενη 2 για ακρόαση στις 

20.5.22 και ώρα 10:30 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγ. 3064/19 Ορίζεται στις 15.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. για απόδειξη 

εκτός αν καταχωριστεί Ε/Υ δύο μέρες τουλάχιστον 

προηγουμένως.  

Αγ. 3796/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.11.22 και ώρα 10:30 

π.μ. Κατάλογος και Σύνοψη από τους Εναγόμενους 

1 και 2 εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Αγ. 2732/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 18.11.22 και ώρα 10:30 

π.μ.  

ΠΣΑ 9/21 Παρατείνεται η ισχύς του προστατευτικού 

διατάγματος για περίοδο 40 ημέρων από 11.2.22.  

Ειδ. 

Πτώχ. 

28/21 Η αίτηση ακύρωσης ημερ. 17.8.21 ορίζεται για 

ακρόαση στις 11.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Η ένσταση να καταχωριστεί εντός 15 

ημερών από σήμερα.  

Αίτ. Ετ.  45/22 Εκδίδεται διάταγμα ως η §Α της αίτησης αλλά για 45 

μέρες από σήμερα.  

 

/Σ.Θ. 


