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ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

104/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/2021 για πλήρη συμμόρφωση. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς συμμόρφωσης να βρίσκεται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 5/7/2021. 
 

458/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες.  
Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο 

και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

602/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/9/2021 για οδηγίες. Συμμόρφωση 

από πλευράς Αιτητή στην αποκάλυψη εγγράφων εντός 30 
ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 15 ημερών να 
ανταλλαγούν εκατέρωθεν τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων την πιο 
πάνω ημέρα και ώρα.   

 

140/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 21/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο 
των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω 
ημέρα και ώρα. 

 

436/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 8/6/2021. Έξοδα 
στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων την πιο 
πάνω ημέρα και ώρα.   
 

 
 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

59/09 Τόσο η μονομερής αίτηση όσο και η αίτηση δια κλήσεως ημερ. 

26/4/2021 απορρίπτονται ως αποσυρθείσες ανεπιφύλακτα και 
χωρίς έξοδα. Η ημερομηνία 27/5/2021 ακυρώνεται. 
 

286/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 ώρα 09:30 για οδηγίες. 
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο 

των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω 
ημέρα και ώρα. 



 

22/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 8/6/2021. Έξοδα 

στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των 
συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.   
 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

 

86/14 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/9/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες με 

σκοπό τη δήλωση παραδεκτών γεγονότων.  Δεν θα δοθεί 
άλλος χρόνος για τον σκοπό αυτό.  Οι συνήγοροι να 
φροντίσουν να συμμορφωθούν στο χρονοδιάγραμμα που θέτει 

το Δικαστήριο και να μεριμνήσουν να είναι συνεπείς στις 
εκατέρωθεν κοινές τους δηλώσεις. Έξοδα στην πορεία αλλά σε 

καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. Απαιτείται η 
παρουσία των συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα 
με τη σκοπό τη δήλωση παραδεκτών γεγονότων.   

 

90/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/9/2021 για οδηγίες.  Συμμόρφωση 

εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 
60 ημερών από σήμερα Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 
 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 

656/19 Η υπόθεση στις 7/6/2021 για οδηγίες.  Τροποποιημένη 

απάντηση στην υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 
31/5/2021.  Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.    
  

 
 

 


