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1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 209/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για ΚΕΘ  στις 10.12.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

2. Αιτ. Γονικής Μέριμνας  αρ. 127/20 – Έγινε απόδειξη. 

 

3. Αιτ. Χρήσης Στέγης αρ.  37/20 -  Η μονομερής αίτηση ορίστηκε 

στις  9.11.20 για ΚΕΘ. 

 

4. Αιτ. Χρήσης Στέγης αρ.  9/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

5. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  111/20 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για ΚΕΘ στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα ημερ.  

20.5.20 ορίστηκε για οδηγίες στις  26.11.20.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

μέχρι τότε. 

 

6. Αιτ. Υιοθεσίας αρ.  23/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

οδηγίες στις  17.12.20 και ώρα 08:30.   

 



7. Αιτ. Διατροφής αρ.  157/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

δήλωση συμβιβασμού στις  30.10.20. 

 

8. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  108/20 -  Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού στις  30.10.20. 

 

9. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 192/20 Η κυρίως και ενδιάμεση 

αίτηση ορίστηκαν για οδηγίες στις 12.11.20.  Υπεράσπιση και 

ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

 

10. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  321/20 – Η μονομερής αίτηση 

ορίστηκε για  οδηγίες στις  12.11.20.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

11. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  205/20 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για  οδηγίες στις  26.11.20.  Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση μέχρι τότε. 

 

12. Αιτ. Διατροφής αρ.  169/19  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για δήλωση συμβιβασμού στις  26.11.20. 

 

13. Αιτ. Διατροφής αρ.  139/17 – Τόσο η κυρίως αίτηση όσο 

και η αίτηση τροποποίησης ορίστηκαν για οδηγίες στις  

12.11.20. 

 

14. Αιτ. Διατροφής αρ.  291/19 – Δόθηκαν οδηγίες στην 

Αιτήτρια  όπως εντός 2 μηνών από σήμερα καταχωρίσει  

την έγγραφη μαρτυρία της  και περαιτέρω οδηγίες  στον 

Καθ’ου η αίτηση   όπως εντός 2 μηνών από την εκπνοή της 



πιο πάνω προθεσμίας, καταχωρίσει  την έγγραφη μαρτυρία 

του.  Η αίτηση ορίζεται γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις   

στις 13.4.21 και ώρα 8:30.   Δίδεται παράταση  χρόνου στον 

Καθ’ου η αίτηση  για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων  

15 ημερών από σήμερα. 

 

15. Αιτ. Διατροφής αρ.  311/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για  οδηγίες στις  26.11.20.   Δόθηκε παράταση χρόνου για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

 

16. Αιτ. Γονικής Μέριμνας  αρ. 328/20 – Το προσωρινό 

διάταγμα ορίστηκε για επίδοση στις 9.11.20.   Το 

προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

17. Αιτ. Διατροφής αρ.  134/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  26.11.20.  Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. 

 

18. Αιτ. Διατροφής αρ.  189/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  26.11.20.   Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.   Η μονομερής αίτηση ημερ.  18.8.20 ορίστηκε γι’ 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις  στις  26.11.20.  Ένσταση 

να καταχωρηθεί  μέχρι τις  20.11.20. 

 

19. Αιτ. Χρήσης Στέγης αρ.  15/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  26.11.20.   Συμπλήρωση δικογράφων  μέχρι 

τότε.   Η ενδιάμεση αίτηση ημερ.  19.5.20 ορίστηκε γι’ 

οδηγίες στις  26.11.20.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 



 

20. Αιτ. Διατροφής αρ.  172/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για οδηγίες στις  26.11.20.   Δόθηκε παράταση χρόνου στον 

Καθ’ου η αίτηση  για καταχώρηση παραρτήματος μέχρι 

τότε. 

 

21. Αιτ. Διατροφής αρ.  343/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για οδηγίες στις  10.12.20.  Δόθηκε παράταση χρόνου  για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

 

22. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  34/20 – Το προσωρινό 

διάταγμα ορίστηκε για ΚΕΘ  στις  9.11.20.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

μέχρι τότε. 

 

23. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών  αρ. 26/20 – Η ενδιάμεση 

αίτηση ημερ.  22.5.20 ορίστηκε γι’ ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις  18.11.20.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

μέχρι τότε.   Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  16.11.20. 

 

24. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών  αρ. 17/18 – Η ενδιάμεση 

απόφαση επιφυλάχθηκε.  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  

οδηγίες στις  19.1.21. 

 

25. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών  αρ. 36/20 – Η κυρίως 

αίτηση ορίστηκε για  οδηγίες στις  26.11.20.   Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 



26. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  465/18 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για ΚΕΘ  στις 26.11.20.  Απάντηση  να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

27. Αιτ. Διατροφής αρ.  72/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

οδηγίες στις  26.11.20.  Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί (κλήση 

για οδηγίες - παράρτημα) 

 

28. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών  αρ. 17/19 – Αποκάλυψη 

και ανταλλαγή εγγράφων  να γίνει εντός 30 ημερών από 

σήμερα.   Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για οδηγίες στις  

26.11.20. 

 

29. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  98/20 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για οδηγίες στις  12.1.21.  Ν’ ακολουθηθούν οι 

θεσμοί.  Δόθηκαν εκ νέου οδηγίες  στον Πρωτοκολλητή  να 

ειδοποιήσει το Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης. 

 

30. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών  αρ. 40/18 – Η κυρίως 

αίτηση ορίστηκε γι’ ακρόαση στις  28.1.21 

 

31. Αιτ. Διατροφής αρ.  330/19 – Το ένταλμα σύλληψης 

ορίστηκε εκ νέου για έλεγχο στις  10.12.20 και ώρα 08:30. 

 

32. Αιτ. Διατροφής αρ.  121/19 – Δόθηκαν οδηγίες στην 

Αιτήτρια  όπως εντός 2 μηνών από σήμερα καταχωρίσει  

την έγγραφη μαρτυρία της  και περαιτέρω οδηγίες  στον 

Καθ’ου η αίτηση   όπως εντός 2 μηνών από την εκπνοή της 

πιο πάνω προθεσμίας, καταχωρίσει  την έγγραφη μαρτυρία 



του.  Η αίτηση ορίζεται γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις   

στις 13.4.21 και ώρα 10:00.  

 

33. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών  αρ. 23/18 – Η κυρίως 

αίτηση ορίστηκε εκ νέου γι’ απόδειξη στις  17.12.20 

 

34. Αιτ. Διατροφής αρ.  114/18 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε γι’ 

οδηγίες στις  26.11.20.  Δόθηκε παράταση χρόνου για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

 

35. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  189/20 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε εκ νέου γι’ απόδειξη στις  3.11.20 και ώρα 08:30. 

 

36. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών  αρ. 7/17 – Η κυρίως 

αίτηση ορίστηκε εκ νέου  γι’ ακρόαση στις  28.1.21 και ώρα 

10:00. 

 

37. Αιτ. Διατροφής αρ.  173/20 – Eκδόθηκε προσωρινό 

διάταγμα. 

 

38. Αιτ. Διατροφής αρ.  252/20 – Eκδόθηκε προσωρινό 

διάταγμα. 

 

39. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  463/19 – Ορίστηκε για οδηγίες 

η κυρίως αίτηση και η μονομερής αίτηση στις  19.11.20 και 

ώρα 08:30.  

 

------------  

 



  

 


