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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 22.3.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία 

των μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν 

εμπρόθεσμα ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 22.3.22 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 2902/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.9.22 και ώρα 10:30 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγ. 5542/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 26.10.22 και ώρα 10:30 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγ. 2596/18 Η αίτηση ημερ. 31.3.21 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

του Ενάγοντος και εις βάρος των Εναγομένων.  

Αγ.  3117/20 Ορίζεται για οδηγίες στις 10.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Αποκαλύψεις να γίνουν μέχρι τότε. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

Αγ. 412/21 Ορίζεται για οδηγίες στις 23.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Αποκάλυψη Εναγομένων εντός 30 ημέρων από 

σήμερα. Κατάλογος και Σύνοψη από Ενάγουσα εντός 

45 ημερών από σήμερα και από Εναγόμενους εντός 

περαιτέρω 45 ημερών. Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 1586/21 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα ένορκων 

αποκαλύψεων εγγράφων οι οποίες να γίνουν μέχρι τις 

10.5.22 που ορίζεται και η αγωγή για οδηγίες. Έξοδα 



στην πορεία.  

Γ.Α. 22/20 Τα όσα αναφέρει η Καθ’ ης 4, (περί ενδεχόμενης 

αναποτελεσματικότητας μελλοντικά της δικής της 

αίτησης) ισχύουν και αντιστρόφως, για την αίτηση των 

Αιτητών, αφού εάν δοθεί η εγγύηση στην Καθ’ ης 4, 

δεν θα τίθεται ζήτημα επιστροφής της, πράγμα το 

οποίο θα επηρέαζε τα δικαιώματα των Αιτητών σε 

περίπτωση που έχουν βάσιμο λόγο για επιστροφή, ως 

ισχυρίζονται με την αίτηση τους, η οποία ούτως ή 

άλλως προηγείται χρονικά. Ως εκ τούτου και με 

δεδομένο ότι επιμένουν στην αίτηση τους το 

δικαστήριο θεωρεί ότι είναι ορθότερο όπως εκδικαστεί 

πρώτα η αίτηση ημερ. 26.4.21 η οποία και ορίζεται για 

ακρόαση στις 15.6.22 και ώρα 8:45 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

Την ίδια μέρα ορίζεται και η αίτηση ημερ. 28.6.21 για 

προγραμματισμό. Ένσταση να καταχωριστεί εντός 45 

ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εις 

βάρος της Καθ’ ης 4-Αιτήτριας.  

Γ.Α. 374/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 5.7.22 και ώρα 8:45 π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Χωρίς έξοδα.  

 

/Σ.Θ. 


