ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 1η Μαρτίου 2021
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Διαζύγια
129/20

22/3/21 – ΚΕΘ – Έξοδα στην πορεία

205/20

5/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ –Υπεράσπιση μπορεί να
καταχωρηθεί μέχρι τις 31/3/21

237/20

22/3/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ

258/20

29/3/21 - ΚΕΘ

282/20

5/4/21 – ΚΕΘ - Δίδονται οδηγίες όπως εντός
30 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 έλεγχό του τα οποία σχετίζονται με
το υπό εξέταση ζήτημα και να εφοδιάσει με
αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος – Έξοδα
στην πορεία

297/20

5/4/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

300/20

22/3/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση
και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να
καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

306/20

29/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Υπεράσπιση να
καταχωρηθεί μέχρι τις 24/3/21 – Έξοδα στην
πορεία

342/20

7/6/21 – ΚΕΘ - Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την
έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της
εντός 45 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 45 ημερών και

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της
Αιτήτριας – Έξοδα στην πορεία
348/20

29/3/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση
και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να
καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

362/20

29/3/21 – ΚΕΘ – Έξοδα στην πορεία αλλά σε
καμία περίπτωση εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση

368/20

29/3/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση
και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

386/20

5/4/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

431/20

8/3/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ

437/20

22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

446/20

29/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

450/19

22/3/21 – ΚΕΘ, ώρα 9.00 π.μ.
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να
είναι παρόντες στο Δικαστήριο την πιο πάνω
ημέρα και ώρα

530/20

29/3/21 – ΚΕΘ – Έξοδα στην πορεία

534/19

22/3/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ (Με περιορισμό επίδικων
θεμάτων)

536/20

22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

554/20

12/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

557/20

29/3/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τις 24/3/21 – Έξοδα στην πορεία

620/20

5/4/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

623/20

5/4/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

644/20

29/3/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ

662/20

22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

668/20

8/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

728/20

22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

775/19

Η Εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως
αποσυρθείσα άνευ βλάβης – Κάθε πλευρά τα
έξοδά της

776/20

5/4/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ

782/20

22/3/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί

μέχρι τότε
785/20

22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

787/19

22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

788/20

22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία

791/20

8/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ

795/20

12/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ

886/19

5/4/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα

889/19

29/3/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ

964/19

29/3/21 – ΚΕΘ

ΠΙΝΑΚΙΟ 1η Μαρτίου 2021
ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Μ. Τσαγγαρίδης, Πρ., Φ. Κωνσταντίνου, Δ., Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Διαζύγια
569/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

617/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

761/20

Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο
συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 1 Μαρτίου 2021
Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διαζύγια
427/19

Εκδόθηκε διαζύγιο

528/20

Εκδόθηκε διαζύγιο

543/20

Εκδόθηκε διαζύγιο

717/20

Εκδόθηκε διαζύγιο

720/20

Εκδόθηκε διαζύγιο

735/20

Εκδόθηκε διαζύγιο

741/20

Εκδόθηκε διαζύγιο

744/20

Εκδόθηκε διαζύγιο

234/18

8.3.21 για ΚΕΘ

806/19

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 5.4.21
Η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνία 22.10.20 ορίζεται για ακρόαση στις 5.4.21
Δίνονται οδηγίες για γραπτές αγορεύσεις

124/20

12.3.21 για δήλωση συμβιβασμού
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

204/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

220/20

Εκδόθηκε διάταγμα ως η αίτηση ημερομηνίας 11.2.21
Τροποποιημένη εναρκτήρια αίτηση να καταχωριστεί μέχρι 12.3.21

304/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

346/20

5.4.21 για ΚΕΘ
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε

387/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

399/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

405/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

540/20

5.4.21 για επίδοση

555/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

558/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

567/20

22.3.21 για Απόδειξη η εναρκτήρια αίτηση
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21
Η ανταπαίτηση απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα

576/20

22.3.21 για Απόδειξη

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21
582/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

588/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

624/20

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα
Κάθε πλευρά τα έξοδα της

639/20

5.4.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε

645/20

5.4.21 για επίδοση

762/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

765/20

5.4.21 για επίδοση

771/20

5.4.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε

774/20

5.4.21 για ΚΕΘ

780/20

5.4.21 για επίδοση

786/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

789/20

22.3.21 για Απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 17.3.21

792/20

12.4.21 για επίδοση
Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης

819/20

29.3.21 για επίδοση

Διατροφή
118/19

14.4.21 για ΚΕΘ
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 30 ημερών από σήμερα.
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

93/20

10.3.21 για επίδοση

181/20

12.3.21 για δήλωση συμβιβασμού
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

189/20

7.4.21 για ΚΕΘ
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε

220/20

17.3.21 για δήλωση συμβιβασμού
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

224/20

7.4.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

Γονική Μέριμνα
119/20

10.3.21 επίδοση

147/20

12.3.21 για δήλωση συμβιβασμού
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

262/20

7.4.21 για ΚΕΘ
Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 5.4.21
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

486/20

Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για ΚΕΘ 12.3.21 ώρα 9.00
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. Οι δικηγόροι να είναι παρόντες

Αποκλειστική
Χρήση
106/19

7.4.21 για δήλωση συμβιβασμού ώρα 8.30

Περιουσιακές
Διαφορές
25/19

5.4.21 για ΚΕΘ
Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων
εκ μέρους της αιτήτριας μέχρι τότε
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

20/20

14.5.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 12.4.21
Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 10.5.21

68/20

7.4.21 για επίδοση

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
816/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση με
γραπτές αγορεύσεις. Με βάση τη Δ. 30, ο Αιτητής να
καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του μέχρι τις 22/3/2021
και αντίγραφο να παραδώσει στη δικηγόρο της Καθ΄ ης η
αίτηση και η Καθ΄ ης η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη
μαρτυρία της μέχρι τις 12/4/2021 και αντίγραφο να παραδώσει
στο δικηγόρο του Αιτητή. Έξοδα στην πορεία.

485/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 για οδηγίες με σκοπό τον
περιορισμό επίδικων θεμάτων. Οι συνήγοροι των διαδίκων να
μεριμνήσουμε το αργότερο μέχρι τις 19/3/2021 να
ενημερώσουν το Δικαστήριο για τον περιορισμό των επίδικων
θεμάτων. Έξοδα στην πορεία.

888/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 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
θα υπάρχει συμμόρφωση στις οδηγίες του Δικαστηρίου,
η υπόθεση θα απορριφθεί λόγω μη συμμόρφωσης.

993/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 για οδηγίες. Όσον αφορά
στην κλήση για οδηγίες ημερ. 21/10/2020, εκδίδονται
εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής
εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.

140/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

146/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Έξοδα στην πορεία.

236/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 9/3/2021 για οδηγίες. Χωρίς έξοδα
σήμερα. Απαιτείται η παρουσία του συνηγόρου του
Αιτητή που χειρίζεται στην υπόθεση την πιο πάνω ημέρα.

239/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην
πορεία.

287/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 8/3/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.
Έξοδα στην πορεία.
Απαιτείται η παρουσία των

συνηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση την πιο πάνω
ημέρα και ώρα.
329/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην
πορεία. Να επιδοθεί η κλήση για οδηγίες στον Καθ΄ ου η αίτηση
και να ακολουθηθεί η Δ. 30.

400/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 29/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Χωρίς έξοδα σήμερα. Να καταχωρηθεί συμπληρωματική
ένορκη δήλωση, στην οποία να επισυνάπτονται το
πιστοποιητικό γάμου και η βεβαίωση αποστολής και
παραλαβής της γνωστοποίησης.

457/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Έξοδα στην πορεία.

499/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

520/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

523/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση με
περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην πορεία.

544/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

628/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, αλλά σε καμία
περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας.

664/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Χωρίς έξοδα σήμερα.

688/20

Εκδόθηκε διαζύγιο.

700/20

Εκδόθηκε διαζύγιο.

745/20

Εκδόθηκε διαζύγιο.

772/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

778/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

781/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως.
Έξοδα στην πορεία.
784/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 8/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη.
Χωρίς έξοδα σήμερα.
Σημειώνεται ότι η ένορκη δήλωση για σκοπούς
απόδειξης θα καταχωρείται κατόπιν οδηγιών του
Δικαστηρίου και αφού το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο
Καθ΄ ου/ης η αίτηση, παρά την επίδοση, παρέλειψε να
εμφανιστεί στο Δικαστήριο.

787/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

39/21

Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.

99/21

Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.

102/21

Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
298/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 28/5/2021 για τελική συμμόρφωση.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
162/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 16/4/2021 για οδηγίες. Συμμόρφωση
από πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση στην αποκάλυψη εγγράφων
εντός 20 ημερών από σήμερα και ακολούθως εντός 10 ημερών
να ανταλλαγούν τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν. Έξοδα
στην πορεία.

202/20

Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 20/11/20 ορίζεται στις 5/4/2021
ώρα 08:30 για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. Ένσταση να
καταχωρηθεί μέχρι τις 16/3/2021.
Η κυρίως αίτηση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 08:30 για
οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τις 5/4/2021.
Έξοδα στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της
Αιτήτριας.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
64/19

Η υπόθεση ορίζεται στις 30/3/2021 για δήλωση συμβιβασμού.
Οι συνήγοροι των διαδίκων να μεριμνήσουν όπως αποστείλουν

στο Δικαστήριο τουλάχιστον μέχρι τις 29/3/2021 το πρακτικό
της δήλωσης συμβιβασμού.
Σε περίπτωση μη κατάληξης, συμμόρφωση εκατέρωθεν στην
αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε.
Έξοδα στην πορεία.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
132/20

Εκδόθηκε διάταγμα ως η παρ. Α της αίτησης ημερ. 29/12/2020
και χωρίς έξοδα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
597/16 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Συμμόρφωση στις 7/6/21 και
ώρα 09.00. Καμία διαταγή για έξοδα.
162/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/3/21 και ώρα
09.00. Οι δικηγόροι που χειρίζονται τις υποθέσεις να είναι
παρόντες. Έξοδα στην πορεία.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
8/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Συμμόρφωση στις 19/4/21 και
ώρα 09.00. Καμία διαταγή για έξοδα.
67/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 26/3/21 και ώρα
09.00. Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι
παρόντες στο Δικαστήριο μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.
257/20 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 30 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 16/4/21 και ώρα 09.00 για
συμμόρφωση με τα διατάγματα. Έξοδα στην πορεία.
317/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 6/4/21 και ώρα
09.00 εκτός εάν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 31/3/21.
Έξοδα στην πορεία.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
93/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/4/21 και ώρα

09.00. Yπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας.

35/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/4/21 και ώρα

09.00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ
4/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/4/21 και ώρα

09.00. Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να γίνει μέχρι
τότε. Έξοδα στην πορεία.

