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Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

469/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη. Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 
 

321/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/5/2022 για απόδειξη. Η κάθε πλευρά 
τα έξοδα της. 
 

346/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/6/2022 για απόδειξη. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 

417/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 23/5/2022. Έξοδα στην πορεία. 
 

522/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/6/2022 ώρα 08:30 για επίδοση για 
τελευταία φορά. 
 

534/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 

576/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/6/2022 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 και πάλι συμμόρφωση με 
τις οδηγίες του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα απορριφθεί 

λόγω μη προώθησης. 
 

634/21 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 και πάλι συμμόρφωση με 

τις οδηγίες του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα απορριφθεί 
λόγω μη προώθησης. 

 

681/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη. Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 
 

693/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/4/2022 για απόδειξη. Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 
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741/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/6/2022 ώρα 08:30 για επίδοση για 
τελευταία φορά. 

 

750/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 23/5/2022. Έξοδα στην πορεία. 
Η φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι απαραίτητη 

στις 6/6/2022. 
 

771/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/5/2022 ώρα 08:30 για επίδοση. 
Μέχρι τις 16/5/2022 να καταχωρηθεί στον φάκελο του 
Δικαστηρίου ένορκη δήλωση επίδοσης στην οποία να φαίνεται 

η επίδοση που έλαβε χώρα με υποκατάστατο τρόπο. 
 

795/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/6/2022 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 και πάλι συμμόρφωση με 

τις οδηγίες του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα απορριφθεί 
λόγω μη προώθησης. 

 

909/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/5/2022 για απόδειξη. Ένορκη 

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

 

924/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/6/2022 για απόδειξη. Ένορκη 

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

σήμερα. 
 

19/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/5/2022 για απόδειξη. Ένορκη 
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 
 

50/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/5/2022 για οδηγίες. Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί μέχρι τις 16/5/2022. Έξοδα στην πορεία. 

 

58/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 30/5/2022. Έξοδα στην πορεία. 
 

71/22 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/6/2022 για απόδειξη, εκτός αν 
καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 30/5/2022. Έξοδα στην 
πορεία. 

 

 

 

 


