
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 19 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

7/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα 

στην πορεία 

31/21 10/5/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

43/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς 

έξοδα σήμερα 

55/21 24/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς 

έξοδα σήμερα 

58/21 17/5/21 – ΚΕΘ - Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

61/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα  

στην πορεία 

79/21 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση μέχρι 6/5/21 – Έξοδα στην πορεία 

127/21 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς 

έξοδα σήμερα 

139/21 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα 

στην πορεία 

148/21 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα 

στην πορεία 

151/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα  

στην πορεία 

154/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς 

έξοδα  

160/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα  

στην πορεία 

163/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα  



στην πορεία 

166/21 17/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς  

έξοδα σήμερα 

169/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα 

στην πορεία 

172/21 24/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

175/21 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα 

στην πορεία 

205/20 28/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ (περιορισμός επίδικων 

θεμάτων), ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα στην πορεία 

282/20 10/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ (περιορισμός επίδικων 

θεμάτων), ώρα 9:00 π.μ. – Καμιά διαταγή για  

έξοδα 

347/18 24/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 π.μ. – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

389/20 17/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

450/19 Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία 

της και των μαρτύρων της εντός 30 ημερών από 

σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση 

Ο Καθ’ ου η αίτηση μετά την παράδοση σ’ αυτόν 

της έγγραφης μαρτυρίας της Αιτήτριας να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και των  

μαρτύρων του εντός περαιτέρω 30 ημερών και  

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της  

Αιτήτριας  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 28/6/21 

Έξοδα στην πορεία 

557/20 17/5/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση να  

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

599/20 14/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ –  

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  



διάδικος μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται  

ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχό του τα 

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο – 

Έξοδα στην πορεία 

683/20 24/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 

να καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην  

πορεία 

707/20 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία 

758/20 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα 

στην πορεία 

764/20 24/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 

να καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην  

πορεία 

845/20 10/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Διατροφή 

 

286/20 21/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ –  

Υπεράσπιση αν υπάρχει να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ 19 Απριλίου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

Μ. Τσαγγαρίδης, Πρ., Φ. Κωνσταντίνου, Δ., Μ.Χ. Κάιζερ, Δ. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

10/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

67/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 



82/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

93/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα  

Η Ανταπαίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα – 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

94/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

97/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

115/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

117/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στην ανταπαίτηση στο                  

πρόσωπο και των δύο συζύγων – Κάθε πλευρά 

τα έξοδα της – Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται 

ως αποσυρθείσα – Κάθε πλευρά τα έξοδά της 

125/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

130/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

133/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

142/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

145/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

151/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα 

στην πορεία 

644/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

722/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

787/19 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

815/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

821/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 



συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

830/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

889/20 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης ως 

η παράγρ. Α της ενδιάμ. αίτησης 15/4/21 –  

Ο Καθ’ ου η αίτηση δύναται να καταχωρήσει 

Υπεράσπιση μέσα σε 21 ημέρες από την επίδοση 

σ’ αυτόν της αίτησης –  

24/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ (Εναρκτήρια αίτηση)  

964/19 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

1/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

204/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

555/20 Eκδόθηκε διαζύγιο  

639/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

728/19  Εκδόθηκε διαζύγιο 

32/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

68/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

191/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

640/19 17.5.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

534/20 17.5.21 για ακρόαση ώρα 8.30 με περιορισμό επίδικων θεμάτων 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

702/20 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου  

134/21 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

146/21 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

(πρόσωπο και των δύο διαδίκων) 

149/21 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

152/21 17.5.21 για ακρόαση ώρα 8.30 με περιορισμό επίδικων θεμάτων 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

155/21 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

161/21 17.5.21 για επίδοση 

170/21 17.5.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε  

173/21 17.5.21 για επίδοση  

176/21 31.5.21 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 26.5.21  

179/21 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

245/21 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

7.6.21 για επίδοση 

Η ημερομηνία 24.5.21 ακυρώνεται  



Διατροφή  

447/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

Γονική Μέριμνα  

550/20 Εκδόθηκε διάταγμα   

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 

17/20 Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

236/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 για οδηγίες. 

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να γίνει μέχρι τις 

14/5/2021 για τελευταία φορά. Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

385/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

580/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 17/5/2021. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

586/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 17/5/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

628/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

691/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

724/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

742/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 24/5/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

751/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

766/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

826/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 



844/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

850/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

853/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

66/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

69/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

84/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

87/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

120/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

123/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

126/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

129/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

138/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

147/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

153/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

159/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

162/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

165/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

171/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

Σημειώνεται ότι στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν 

υπάρχει επίδοση. 

 



177/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία.  Να μεριμνήσει ο συνήγορος της 

Αιτήτριας όπως βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου η αυθεντική επίδοση. 

 

180/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

216/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

456/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.   

 

157/21 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 15/4/2021 ορίζεται στις 6/5/2021 

ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

10/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 17/5/2021.  Δεν θα δοθεί άλλη 

ημερομηνία για συμπλήρωση δικογράφων. Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ΄ ου η  

αίτηση. 

 

 
  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 19 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

87/18 Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα επίδικα 

θέματα εντός 40 ημερών από σήμερα. 

Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην  

Άλλη πλευρά ώστε να μην χρειάζεται επιθεώρηση. 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 25.6.21 ώρα 9.00 για συμμόρφωση με τα  

διατάγματα 

Η ημερομηνία 23.4.21 ακυρώνεται.  

135/20 25.6.21 για ΚΕΘ  

ημέρα ορισμού της κλήσης για οδηγίες 

Έξοδα στην πορεία 

405/20 24.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Γονική Μέριμνα  

276/20 25.5.21 για ΚΕΘ  

Έξοδα στη πορεία 

401/20 18.5.21 για ΚΕΘ  
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε  
Έξοδα στην πορεία 

Περιουσιακές  
Διαφορές 

 

89/16 31.5.21 ώρα 9.00 για δήλωση συμβιβασμού 

Έξοδα στην πορεία  

93/19 1.6.21 για απόδειξη εκτός εάν καταχωρηθεί τροποποιημένη Υπεράσπιση  
μέχρι 25.5.21 
Έξοδα στην πορεία  

 

 

 

 


