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ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ, Πρ. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική μέριμνα 

 

2/22 30/6/22 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία  

5/22 27/5/22 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

82/21 20/5/22 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

117/20 7/7/22 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην  

πορεία  

142/21 17/6/22 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα  

146/21 20/5/22 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

333/20 14/6/22 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης Αιτήτριας να καταχωρηθούν μέχρι 

τότε  

423/19 3/5/22 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες – Έξοδα στην  

πορεία 

477/16 16/5/22 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

582/21 23/5/22 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:45 – Οι διάδικοι να 

είναι παρόντες – Συμπλήρωση δικογράφων  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 
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Διατροφή 

 

6/22 24/5/22 – ΚΕΘ - ΚΕΘ – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία  

214/20 6/6/22 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 10:00 (με γραπτές 

αγορεύσεις)  

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

52/20 27/6/22 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε και κλήση – Έξοδα στην πορεία 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ Πρ. 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

1/18 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 

ονομαστικού καταλόγου ως ακολούθως: 

Δίδονται οδηγίες όπως  ο Αιτητής καταχωρήσει 

ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εντός 20 ημερών από σήμερα και 

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της Καθ’ 

ης η αίτηση 

Η Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας  

της εντός περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα  

και αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο του  

Αιτητή – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

24/5/22 – Έξοδα στην πορεία 

7/21 24/5/22 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Έξοδα στην πορεία 

77/21 Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων που είναι ή ήταν 

στην κατοχή τους ή στον έλεγχό τους και που 

σχετίζονται με τα επίδικα θέματα εντός 40  
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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 στις 30/5/22, ώρα 9:00 για 

συμμόρφωση με τα διατάγματα – Έξοδα στην 

πορεία  

129/18 10/5/22 - ΚΕΘ 

137/12 3/5/22 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην πορεία 

 


