
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ XΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Π.Ε.Δ 

26.5.2021 

 

 

Eίναι πολύ σημαντικό πριν αποστείλετε οποιοδήποτε email, 
να κοιτάζετε το πινάκιο του Πρωτοκολλητείου και να 
βεβαιώνεστε ότι η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Δικαστή 
στον οποίο θα αποστείλετε το email.  Σε αντίθετη περίπτωση 
σπαταλείται πολύτιμος χρόνος του Δικαστηρίου.  
 
Σε περίπτωση που υπάρξει προηγουμένη συνεννόηση μεταξύ των 

διαδίκων ή των δικηγόρων που τους εκπροσωπούν ως προς την πορεία 

οποιασδήποτε από τις πιο κάτω υποθέσεις, ως είναι επιθυμητό, 

παρακαλώ να ενημερώνετε έγκαιρα το Δικαστήριο.  Σκοπός είναι να 

αποφεύγεται ο συγχρωτισμός στους διαδρόμους του Δικαστηρίου.  Η 

ενημέρωση να γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: elgeorgiou@dc.judicial.gov.cy το αργότερο 

μέχρι τις 10.00 π.μ. δύο ημέρες προηγουμένως που η υπόθεση είναι 

ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 
 
ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

 

H Αίτηση αρ. 40/21 τίθεται εκτός πινακίου με τη σύμφωνη γνώμη και των 

δύο πλευρών.  Καταγράφεται η κοινή δήλωση ως το επισυνημμένο 

πρακτικό - Έγγραφο 1. 

Η Αίτηση αρ. 68/21 ορίζεται για Οδηγίες την 6.10.2021 και ώρα 9.00 π.μ.  

΄Ενσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 μέρες προηγουμένως. 

Στην Αγωγή αρ. 3839/17, αιτ. ημερ. 15.4.2021 εκδίδεται διάταγμα ως το Α 

και Β της αίτησης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

χχχχ 

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄ 

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόαση στις ακόλουθες ημερομηνίες και 

ώρα 10.30: 

 

5795/16      6.10.2021 
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ΜΕΡΟΣ  Δ΄ 

 

Οι πιο κάτω αγωγές/αιτήσεις παραμένουν για Οδηγίες/Ακρόαση/Απόδειξη την 

26.5.2021 με αναγκαία την παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων καθότι 

σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς 

περαιτέρω διευκρινίσεις από αυτούς ή την παρουσία τους όπως και των 

αναγκαίων διαδίκων ή μαρτύρων εφόσον δεν έγινε εκ των προτέρων 

οποιαδήποτε  συνεννόηση ή δεν υπάρχει εύλογο αίτημα αναβολής για ορισμό 

της υπόθεσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία για οποιονδήποτε σκοπό. 

 

Αγωγές: 

3099/13           11.00 

7006/14             9.00 

1514/16             9.00 

5987/16           11.00 

2494/17             9.00 

2772/17             9.00 

2776/17             9.00 

520/18               9.00 

913/19               9.00 

607/20               9.00 

739/20               9.00 

 

Αιτήσεις: 

 

503/16          9.30 
246/20          9.00 
40/21            9.00 
1/15              9.00    (Επίταξη) 
237/21          9.00 
 


