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Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου 

Ενώπιον: Φ. Χριστοδουλίδου, Ε.Δ.                            

 Ημερομηνία: 20 Μαΐου 2021 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ Φ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ, Ε.Δ. 

 

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού-covid 19 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

ημερομηνίας 04/02/2021 η οποία ρυθμίζει την λειτουργία των Δικαστηρίων, οι 

ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον μου την 24/05/2021 έχουν 

προγραμματιστεί ως ακολούθως: 

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των πιο κάτω υποθέσεων την 24/05/2021 στην 

παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων:  

 

• Αρ. Αγωγής 758/2015 

 

• Αρ. Αγωγής 164/2018 

 

• Αρ. Αγωγής 600/2018 

 

• Αρ. Αγωγής 146/2019 

 

• Αρ. Αγωγής 272/2021 

 

• Αρ. Αγωγής 186/2014 

 

• Αρ. Αγωγής 2826/2014 
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Αναφορικά με τις ως άνω υποθέσεις σε περίπτωση που οι συνήγοροι επιθυμούν 

να προωθήσουν οποιοδήποτε αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

παρακαλούνται όπως το πράξουν μέχρι την 21/05/2021 ούτως ώστε να 

αποφευχθεί η φυσική τους παρουσία στο Δικαστήριο την 24/05/2021. 

 

 

Υποθέσεις που  έγιναν στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων: 

 

• Αρ. Αγωγής 932/2019: 

(Αίτηση ημερ. 03/09/2020) 

 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 30/09/2021 και ώρα 09:00 π.μ.  Η προθεσμία 

καταχώρισης ένστασης παρατείνεται για τελευταία φορά μέχρι τις 15/09/2021.  Το 

ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 2, 3, 4 και 5 παραμένει μέχρι 

τότε ανεκτέλεστο.  Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία. 

 

 

• Αρ. Αγωγής 402/2019: 

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 16/03/2021) 

 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 23/09/2021 και ώρα 09:00 π.μ.  Οι Ενάγοντες και οι 

Εναγόμενοι να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη 

δίκη εντός 45 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν ο ένας στον άλλο 

αντίγραφα των εν λόγω έγγραφων εντός περαιτέρω 15 ημερών από την 

καταχώριση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

• Αρ. Αγωγής 382/2019: 

(Αίτηση ημερ. 05/06/2020) 

 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 20/09/2021 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 4 

καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
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• Αρ. Αγωγής 1406/2019: 

(Αίτηση Ημερ. 07/05/2021) 

 

Σε περίπτωση που ο Συνήγορος του Ενάγοντα δεν ειδοποιηθεί διαφορετικά να 

θεωρηθεί ότι εκδόθηκε απόφαση ως η παράγραφος 13 Α, Β, Γ και Δ της Ένορκης 

Δήλωσης ημερ. 11/05/2021.    

 

• Παραπομπή 4/2017: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 11/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.   

 

• Αρ. Αγωγής 1130/2014: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 04/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.   

 

• Αρ. Αγωγής 110/2015: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 20/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.  

 

• Αρ. Αγωγής 2352/2015: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 19/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.   

 

• Αρ. Αγωγής 862/2016: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 31/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.   
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• Αρ. Αγωγής 1202/2016: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 28/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.  

 

• Αρ. Αγωγής 620/2017: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 10/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.   

 

• Αρ. Αγωγής 14/2018: 

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 15/02/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.   

 

 

1. Οι μηνιαίες δόσεις που αναβάλλονται είναι αυτές στις οποίες υπάρχει εμφάνιση 

από δικηγόρους εκ μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση και θεωρείται δεδομένο ότι οι 

συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη νέα 

ημερομηνία ορισμού ούτως ώστε την επόμενη φορά αυτοί να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο εάν και εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέπουν.   

2. Υποθέσεις που δεν αναφέρονται ανωτέρω δεν έχουν τεθεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου. Σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα τεθούν οποιεσδήποτε άλλες 

υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου θα δημοσιευθεί Συμπληρωματικό Πινάκιο.  

 

 

3. Νοουμένου ότι οι συνήγοροι/ ή οι διάδικοι δεν υποβάλουν κάποιο άλλο αίτημα και/ή 

προβάλουν κώλυμα ως προς την νέα ημερομηνία και/ή τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου, οι πιο πάνω αναφερόμενες ημερομηνίες και οδηγίες θα 

οριστικοποιηθούν με σχετικό πρακτικό. 
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