
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Μ. Τσαγγαρίδη, Προέδρου  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

534/19 Εκδόθηκε διαζύγιο  

437/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

485/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

536/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

662/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

728/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

755/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

785/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

788/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

794/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

129/20 5.4.21 για ακρόαση ώρα 9.00 

Έξοδα στην πορεία 

237/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

300/20 12.4.21 για ΚΕΘ  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε  

Έξοδα στην πορεία 

707/20 19.4.21 για επίδοση  

Χωρίς έξοδα σήμερα  

782/20 19.4.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

812/20 5.4.21 για Απόδειξη 

Έξοδα στην πορεία 

815/20 19.4.21 για Απόδειξη 

Έξοδα στην πορεία 

818/20 12.4.21 για Απόδειξη  

Έξοδα στην πορεία  

821/20 19.4.21 για Απόδειξη  

Χωρίς έξοδα σήμερα  

827/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Έξοδα στην πορεία 

830/20 19.4.21 για Απόδειξη 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

833/20 5.4.21 για Απόδειξη  

Έξοδα στην πορεία  
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Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

836/20 10.5.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

61/21 19.4.21 για Απόδειξη 

Έξοδα στην πορεία  

67/21 12.4.21 για επίδοση  

Χωρίς έξοδα σήμερα 

70/21 5.4.21 για Απόδειξη 

Έξοδα στην πορεία  

73/21 29.3.21 για Απόδειξη 

΄Εξοδα στην πορεία 

76/21 5.4.21 για Απόδειξη  

Έξοδα στην πορεία 

79/21 19.4.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία  

82/21 19.4.21 για Απόδειξη  

Έξοδα στην πορεία   

85/21 10.5.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

88/21 10.5.21 για επίδοση 

91/21 10.5.21 για επίδοση 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

94/21 12.4.21 για Απόδειξη 

Έξοδα στην πορεία 

97/21 5.4.21 για Απόδειξη 

Έξοδα στην πορεία 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

124/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

558/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

567/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

576/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

588/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

642/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

708/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

762/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

786/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

789/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

313/19 Η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 6.10.20 ορίζεται για ακρόαση στις 29.3.21 ώρα 9.00 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες ενώπιον του  

Τριμελούς Δικαστηρίου 

Η κυρίως για ΚΕΘ 29.3.21 

204/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

232/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

304/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

387/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

555/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

582/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης 

Χωρίς έξοδα 

813/20 10.5.21 για επίδοση  

816/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

831/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

834/20 10.5.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 
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Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

837/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

840/20 10.5.21 για επίδοση  

843/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

846/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Η γραπτή ένορκη δήλωση έχει καταχωριστεί 

849/20 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

852/20 10.5.21 για επίδοση 

62/21 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

65/21 10.5.21 για επίδοση  

68/21 10.5.21 για επίδοση 

71/21 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

74/21 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι  7.4.21 

λόγω τετραετούς διάστασης 

77/21 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

80/21 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι  7.4.21 

Στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων 

86/21 10.5.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

95/21 12.4.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 7.4.21 

122/21 10.5.21 για επίδοση  

Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

Η ημερομηνία 5.4.21 ακυρώνεται  

Διατροφή  

419/20 10.5.21 για επίδοση  

  

Γονική Μέριμνα  

371/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα 

Περιουσιακές  
Διαφορές 

 

14/12 Η συνέχιση της ακρόασης έχει οριστεί στις 31.5.21 ώρα 11.00 
Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της ενδιάμεσης αίτησης την ημέρα εκείνη πριν την έναρξη 
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της ακρόασης 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 

656/19 

Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 ώρα 08:30 
για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί 
τροποποιημένη υπεράσπιση μέχρι τις 10/5/2021.  
Έξοδα στην πορεία. 
 

197/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 
μέχρι τις 9/4/2021.  Έξοδα στην πορεία. 
 

290/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

469/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 
10/5/2021. Έξοδα στην πορεία. Η άδεια δόθηκε 
στο γραφείο Ευστάθιος Α. Ευσταθίου όπως 
αποσυρθούν από δικηγόροι του Καθ΄ ου η 
αίτηση. 
 

502/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 ώρα 08:30 
για επίδοση. 

 

529/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

580/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
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583/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για ακρόαση 

με περιορισμό επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

586/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

646/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. 
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 
19/4/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

664/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

679/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

685/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως 
αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 
 
 

694/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

709/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

718/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 08:30 
για οδηγίες με σκοπό τον περιορισμό των 
επίδικων θεμάτων. Οι συνήγοροι των διαδίκων να 
ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι τις 9/4/2021 
για το πώς θα προχωρήσουν. Έξοδα στην πορεία. 
 

724/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 

για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

727/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
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739/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

742/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 για οδηγίες. 
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

817/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

820/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 

για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

823/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/3/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

826/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

829/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

832/20 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.  
Η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 
17/5/2021 ώρα 08:30.  
 

808/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
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838/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 ώρα 08:30 
για επίδοση. 
 

841/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
 

844/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 

για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

847/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

850/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
 

853/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
 

966/20 Η υπόθεση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης και 

χωρίς έξοδα. 
 

9/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

42/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

60/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
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63/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

66/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
 
 

69/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Έξοδα στην πορεία. 
Σημειώνεται ότι η ένορκη δήλωση για 
σκοπούς απόδειξης θα καταχωρείται 
κατόπιν οδηγιών του Δικαστηρίου και αφού 
το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο Καθ΄ ου/ης 
η αίτηση, παρά την επίδοση, παρέλειψε να 

εμφανιστεί στο Δικαστήριο. 
 

72/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. 
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 
12/4/2021. Έξοδα στην πορεία. 
 

75/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

81/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 08:30 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
Την πιο πάνω ημέρα απαιτείται η παρουσία 
των συνηγόρων για να γίνει η σχετική 
διόρθωση.  
 

84/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
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απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
 

87/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
 

90/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 

για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

93/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

96/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 
για επίδοση. 
 

150/21 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.  
Η ημερομηνία 19/4/2021 ακυρώνεται και η 
κυρίως αίτηση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 
08:30 για επίδοση. 
 

174/21 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.  
Η ημερομηνία 19/4/2021 ακυρώνεται και η 
κυρίως αίτηση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 
08:30 για επίδοση. 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

192/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 27/5/2021 για οδηγίες. 
Συμμόρφωση εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και 
ανταλλαγή εγγράφων εντός 45 ημερών από 
σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 
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140/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 ώρα 08:30 

για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 
μέχρι τις 10/5/2021.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε 
καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 
 

436/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 ώρα 08:30 
για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 
μέχρι τις 10/5/2021.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε 
καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 
 

 

 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

432/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση 
ημερ. 4/12/2020 ορίζονται στις 2/4/2021 για 
δήλωση συμβιβασμού. Το πρακτικό της δήλωσης 
συμβιβασμού να σταλεί στο Δικαστήριο μέχρι τις 
31/3/2021. Έξοδα στην πορεία. 
 

62/21 Η μονομερής αίτηση ημερ. 18/3/2021 ορίζεται 
στις 6/4/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 
 

 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

83/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού. Το πρακτικό της δήλωσης 
συμβιβασμού να σταλεί στο Δικαστήριο μέχρι τις 
17/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

547/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει 
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

224/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει 
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.  

276/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 09:00 
για συμμόρφωση. Έξοδα στην πορεία. 
 

433/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/6/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. Συμμόρφωση 
με τη Δ. 30. 

 

99/21 Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση 
αίτηση ημερ. 18/3/2021 απορρίπτονται άνευ 
βλάβης και χωρίς έξοδα. Η ημερομηνία 
23/4/2021 ακυρώνεται. 
 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

315/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/9/2021 ώρα 11:00 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις.  
Οι δύο πλευρές να ανταλλάξουν τα έγγραφα που 
έχουν αποκαλυφθεί. 
Ο Αιτητής να καταχωρήσει την έγγραφη 
μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη 
μορφή ενόρκων δηλώσεων μέχρι τις 
10/5/2021 και αντίγραφα να παραδώσει στο 
δικηγόρο της Καθ΄ ης η αίτηση 
Η Καθ΄ ης η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη 
μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό τη 
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μορφή ενόρκων δηλώσεων μέχρι τις 

28/6/2021 και αντίγραφα να παραδώσει στο 
δικηγόρο του Αιτητή. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

145/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες. Δίδεται παράταση χρόνου για 
καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 
εγγράφων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

151/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 για οδηγίες.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

195/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε.  Έξοδα στην πορεία.  
 

337/20 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 13/10/2020 ορίζεται 
για οδηγίες στις 5/4/2021. Ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

393/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει 
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

84/15 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία. 
 

62/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/6/2021 ώρα 09:00 για 
οδηγίες.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας από πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

34/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/6/2021 ώρα 09:00 για 
οδηγίες.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 
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μαρτυρίας από πλευράς Καθ΄ ης η αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

104/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/5/2021 για οδηγίες, 
ημερομηνία που έχει οριστεί η κλήση για οδηγίες. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

2/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει 
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

 
 

 


