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ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

321/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Έξοδα στην πορεία. Το πρακτικό δήλωσης συμβιβασμού να 
σταλεί ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο μέχρι τις 8/4/2021. 
 

606/19  Η κυρίως αίτηση ορίζεται στις 18/5/2021 ώρα 08:30 για 
οδηγίες.  Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες ημερ. 

20/11/2020, εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα 
αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων εντός 60 ημερών 

από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 
 Η αίτηση παρακοής ημερ. 3/11/2020 ορίζεται επίσης στις 

18/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 
περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η 
αίτηση, Valentin Popa, το οποίο παραμένει ανεκτέλεστο και 
να είναι παρών στο Δικαστήριο στις 18/5/2021 ώρα 08:30. 

 

223/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

380/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

432/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/3/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 
Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά 

στο Δικαστήριο μέχρι τις 24/3/2021.  Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει κατάληξη, υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

571/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα.   

Η ημερομηνία 11/3/2021 ακυρώνεται. 
 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

51/16 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  
Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες ημερ. 7/12/2020, 
εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.  Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

170/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 
δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
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178/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/5/2021 για οδηγίες.  Η κλήση για 

οδηγίες από πλευράς Αιτητή παραμένει και αυτή για οδηγίες 
την ίδια ημέρα. Έξοδα στην πορεία.  

 

206/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

288/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/3/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη. 
Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του συνηγόρου 
του Αιτητή. 

 

296/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

308/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 για απόδειξη. Ένορκη 

δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου μέχρι τις 31/3/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 


