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ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

213/19 17/11/22 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Ο Πρωτοκολλητής  

να ειδοποιήσει το Γραφείο Ευημερίας για  

ετοιμασία έκθεσης 

295/21 11/11/22 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

320/21 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από 

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε 

διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται ή 

βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχο του τα  

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και  

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο 

μέρος - Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

23/11/22 - Έξοδα στην πορεία 

583/21 27/10/22 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία  

13/22 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 70 ημερών από 

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε 

διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται ή 

βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχο του τα  

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και  

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο 

μέρος - Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

7/12/22 - Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 

240/21 2/11/22 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 



381/21 3/11/22 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία (για εναρκτήρια αίτηση) 

Η Ενδιάμεση αίτηση ημερομ. 22/12/21 

απορρίπτεται ως αποσυρθείσα – Τα έξοδα της 

ενδιάμεσης αίτησης επιδικάζονται υπέρ του  

Καθ’ ου η αίτηση και εναντίον της Αιτήτριας όπως 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο, καταβλητέα μετά το 

πέρας της εναρκτήριας αίτησης 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

113/20 26/10/22 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου στην 

Αιτήτρια για αποκάλυψη εγγράφων – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

110/21 3/11/22 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Πατρική Αναγνώριση 

 

4/04 5/10/22 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο 

 


