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ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

597/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/5/2022 για απόδειξη. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 
 

798/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για απόδειξη για τελευταία 
φορά. Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται 

στον φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες 
προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα απορριφθεί λόγω μη 
προώθησης. 

 

807/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη, εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 11/4/2022. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

810/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για απόδειξη για τελευταία 
φορά. Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται 

στον φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες 
προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα απορριφθεί λόγω μη 
προώθησης. 

 

828/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για απόδειξη για τελευταία 

φορά. Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται 
στον φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα απορριφθεί λόγω μη 

προώθησης. 
 

868/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

889/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/5/2022 για απόδειξη, εκτός αν 
καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 9/5/2022. Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 
 

900/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

906/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 ώρα 08:30 για επίδοση. 
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921/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

4/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

7/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για απόδειξη εκτός αν 
καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 23/5/2022.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 
 

60/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

79/22 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

62/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/5/2022 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.   
 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

106/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2022 για δήλωση συμβιβασμού 

για τελευταία φορά. Έξοδα στην πορεία.   
Η φυσική παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των 

διαδίκων είναι απαραίτητη την πιο πάνω ημέρα. 
Αναμένεται από αμφότερες τις πλευρές να εξαντλήσουν τις 
προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση ως οι κοινές τους 

δηλώσεις 
 

 
 

 


