
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 4 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

25/20 5.3.21 για ΚΕΘ ώρα 8.30 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

45/20 10.3.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου   

387/20 5.3.21 για ΚΕΘ ώρα 8.30  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Γονική Μέριμνα  

47/18 Η αίτηση παρακοής ορίζεται για ακρόαση στις 2.4.21 ώρα 10.30 

239/19 7.4.21 για ΚΕΘ  

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

457/19 7.4.21 για Απόδειξη ώρα 8.30 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί 

Οι δικηγόροι της αιτήτριας να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

585/19 31.3.21 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 μέχρι 31.3.21 

613/19 7.4.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 19.3.21 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 2.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

419/20 19.3.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

447/20 5.3.21 για ΚΕΘ ώρα 8.30 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

546/20 7.4.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

554/20 5.3.21 για ΚΕΘ ώρα 8.30 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Αποκλειστική 
Χρήση 

 

129/20 Εκδόθηκε ενδιάμεσο διάταγμα 

Περιουσιακές  
Διαφορές 

 

101/16 12.3.21 για δήλωση συμβιβασμού  
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Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

117/17 19.3.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίυο 

138/18 9.4.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνονται οι οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων μέχρι τότε 

70/19 9.4.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης της καθ’ης η αίτηση  

μέχρι τότε 

108/19 12.3.21 για ΚΕΘ 

Τύπος 25 να καταχωριστεί στις δύο κλήσεις για οδηγίες 

Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες που δόθηκαν 

125/20 21.4.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 26.3.21 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 14.4.21 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

106/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 για οδηγίες. 
Συμμόρφωση εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και 
ανταλλαγή εγγράφων εντός 60 ημερών από 

σήμερα. Έξοδα στην πορεία.   
 

316/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/3/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία.  Σε 
περίπτωση μη κατάληξης, να καταχωρηθεί η 
κλήση για οδηγίες το αργότερο μέχρι τις 
8/3/2021. 
 

364/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/3/21 για δήλωση 
συμβιβασμού μέχρι τις 12/3/2021.  Έξοδα στην 

πορεία.  Το πρακτικό δήλωσης συμβιβασμού να 
σταλεί ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο μέχρι τις 
12/3/2021. 
 

440/20 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα. 
 

 

 
 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

414/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/5/2021 ώρα 08:30 
για οδηγίες. Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση του 
Γραφείου Ευημερίας είναι έτοιμη μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική 
παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των 
διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

192/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού. Το πρακτικό δήλωσης 
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συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά στο 

Δικαστήριο μέχρι τις 19/3/2021.  
Αν δεν υπάρξει κατάληξη, συμμόρφωση 
εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και ανταλλαγή 
εγγράφων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

446/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/3/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού.  Αν δεν υπάρξει κατάληξη, 
συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

215/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/3/2021 ώρα 08:30 
για απόδειξη. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δύο εργάσιμες ημέρες 
προηγουμένως.  Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση 
του Γραφείου Ευημερίας είναι έτοιμη μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

503/20 Τόσο η κυρίως όσο και η ενδιάμεση αίτηση 
ορίζονται στις 11/3/2021 για οδηγίες. Έξοδα 

στην πορεία. Τόσο οι συνήγοροι όσο και οι 
διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω 
ημέρα και ώρα. 
 

507/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 για απόδειξη. 
Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση του Γραφείου 
Ευημερίας είναι έτοιμη μέχρι τότε. Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 
 

 

 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

99/16 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/4/2021 ώρα 08:30 
για οδηγίες. Συμμόρφωση από πλευράς Καθ΄ ου 
η αίτηση στον κατάλογο μαρτυρίων και στη 
σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. Έξοδα στην 
πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της 
Αιτήτριας.  Τόσο οι συνήγοροι όσο και οι 
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διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα. 
 

51/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 για οδηγίες. 
Συμμόρφωση εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και 
ανταλλαγή εγγράφων εντός 60 ημερών από 
σήμερα.  Όσον αφορά στην αίτηση ημερ. 
21/7/2020, εκδόθηκε διάταγμα αποκάλυψης 
περιουσίας που αφορά την Καθ΄ ης η αίτηση  και 
όσον αφορά την κλήση για οδηγίες ημερ. 7/7/20 
εκδόθηκε διάταγμα αποκάλυψης περιουσίας που 

αφορά τον Αιτητή. Έξοδα στην πορεία.   
 

10/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 για οδηγίες.  
Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τις 8/3/2021.  
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 
εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση.  
 

70/20 Η υπόθεση ορίζεται 15/4/2021 για οδηγίες. 
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

96/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού.  Σε περίπτωση μη κατάληξης, 
υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

123/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

 
 


