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ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
15/21

14/4/21 – KEΘ – Υπεράσπιση και Ένσταση αν
υπάρχουν να καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα
στην πορεία

163/17

19/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

261/20

21/4/21 – ΚΕΘ – Η Ενδιάμεση αίτηση ημ. 7/7/20
απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης –
Χωρίς έξοδα

302/18

31/3/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Οι δικηγόροι που
χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο
Δικαστήριο

374/20

7/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. - Οι δικηγόροι που
χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο
Δικαστήριο

410/20

19/5/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ

548/19

19/3/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

565/20

19/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

573/20

19/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

577/20

24/3/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Οι δικηγόροι
που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες
Διατροφή

140/19

19/5/21 - ΟΔΗΓΙΕΣ
Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από
σήμερα κάθε διάδικο μέρος να αποκαλύψει με
ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε
διάδικος μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται
ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχό του τα
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οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και
να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο
μέρος – Έξοδα στην πορεία
450/20

22/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία
Περιουσιακές Διαφορές

8/17

16/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

21/17

20/5/21 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου
εκατέρωθεν για αποκάλυψη εγγράφων εντός
45 ημερών από σήμερα (για τελευταία φορά) –
Χωρίς έξοδα σήμερα

46/19

19/5/21 – ΚΕΘ

78/20

19/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

147/11

24/3/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Οι δικηγόροι που
χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες την
πιο πάνω ημέρα και ώρα
Υιοθεσία

1/21

26/3/21 - ΕΞΕΤΑΣΗ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 11 Μαρτίου 2021
Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.

Δικαιοδοσία

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα

Διατροφή
228/20

16.4.21 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
Η ημερομηνία 13.5.21 ακυρώνεται

443/20

8.4.21 για απόδειξη
Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 6.4.21

447/20

16.4.21 για ΚΕΘ
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 14.4.21
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

Γονική Μέριμνα
379/15

5.4.21 για KEΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

469/18

Η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 15.2.21 ορίζεται στις 16.4.21 για ακρόαση ώρα 9.00
Γραπτές αγορεύσεις να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταυτόχρονα
η ώρα 9.00
Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 16.4.21
Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων
της αιτήτριας μέχρι 16.4.21

522/18

19.3.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι και οι διάδικοι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

71/19

12.5.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης
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386/19

26.5.21 για ΚΕΘ
Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων εντός 30 ημερών
Δίνονται οδηγίες στους δικηγόρους των διαδίκων όπως θέσουν τις οδηγίες του
Δικαστηρίου για παραπομπή των διαδίκων στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για εξέταση
και αξιολόγηση. Να δώσουν τη συγκατάθεση τους.

222/20

12.3.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου
Διάδικοι παρόντες

331/20

26.3.21 για ΚΕΘ
Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι τότε
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

Υιοθεσία
22/20

9.4.21 για επίδοση στο Γραφείο Ευημερίας

Περιουσιακές
Διαφορές
14/12

31.3.21 για ακρόαση η ώρα 11.00
Η ακρόαση θα συνεχιστεί άσχετα με την ενδιάμεση αίτηση

94/17

17.3.21 για ΚΕΘ
Οι δικηγόροι δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου
Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου

139/17

17.3.21 για ΚΕΘ
Η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 22.12.20 ορίζεται για ΚΕΘ στις 17.3.21

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
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Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
24/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 28/5/2021 για πλήρης συμμόρφωση.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς συμμόρφωσης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 25/5/2021.

404/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 30/3/2021 για απόδειξη. Ένορκη
δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του
Δικαστηρίου μέχρι τις 26/3/2021. Έξοδα στην πορεία.

467/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 16/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού.
Το πρακτικό δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά στο
Δικαστήριο μέχρι τις 15/4/2021. Αν δεν υπάρξει κατάληξη,
υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

559/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 13/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

563/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 11/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

579/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
34/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 21/5/2021 για οδηγίες. Όσον αφορά
στην κλήση για οδηγίες ημερ. 26/10/2020, εκδίδονται
εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης
εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.

452/20

Εκδόθηκε τελικό διάταγμα.

6/21

Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται
στις 13/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση και ένσταση να
καταχωρηθούν μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. Η παρουσία
τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων είναι
απαραίτητη.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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45/17

Η υπόθεση ορίζεται στις 9/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού
για τελευταία φορά. Το πρακτικό δήλωσης συμβιβασμού να
σταλεί ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο μέχρι τις 8/4/2021. Έξοδα
στην πορεία.

81/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 21/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση
να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

131/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 15/4/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 13/4/2021. Έξοδα στην
πορεία.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
420/18 Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/3/21 και ώρα
09.00. Έξοδα στην πορεία. Η ημερομηνία 12/3/21 ακυρώνεται.
573/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/6/21 και ώρα
09.00. Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι
τότε. Έξοδα στην πορεία.
587/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/3/21 και ώρα
09.30. Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία.
137/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/5/21 και ώρα
09.00. Έξοδα στην πορεία.
292/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/4/21 και ώρα
09.00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία.
365/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/4/21 και ώρα
09.00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία.
457/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στα
23/3/21 και ώρα 09.00. Έξοδα στην πορεία.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
39/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 20/5/21 και ώρα
09.00. Έξοδα στην πορεία.
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143/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 31/5/21 και ώρα
09.00 για συμμόρφωση με τα διατάγματα. Οι διάδικοι
διατάσσονται να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης
εγγράφων που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο
τους και που σχετίζονται με τα επίδικα θέματα εντός 40 ημερών
από σήμερα. Αμφότεροι οι δικηγόροι να δώσουν αντίγραφα των
εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην άλλη πλευρά ώστε να
μην χρειάζεται επιθεώρηση. Έξοδα στην πορεία.
445/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 10/5/21 και ώρα
09.00. Έξοδα στην πορεία.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
129/13 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις
12/4/21 και ώρα 09.30. Έξοδα στην πορεία.

89/16 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις
2/4/21 και ώρα 09.00. Έξοδα στην πορεία.

12/17 Η εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για Οδηγίες στις
10/5/21 και ώρα 09.00. Ένσταση στην ενδιάμεση αίτηση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. Η ημερομηνία
18/3/21 ακυρώνεται.

131/17 Στην αίτηση της αιτήτριας για αποκάλυψη περιουσίας,

ημερομηνίας 18/5/20,
Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο διατάσσεται ο Καθ΄ου η αίτηση
Μιχάλης Δημητρίου, όπως εντός 20 ημερών από τη σύνταξη
του παρόντος διατάγματος, υποβάλει ένορκο δήλωση στο
Δικαστήριο στην οποία να περιγράφει πλήρως με σαφήνεια και
κατά συγκεκριμένο τρόπο όλη την κινητή και ακίνητη
περιουσία στην οποία είχε οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον.
1. Κατά τον χρόνο έναρξης της συμβίωσης των διαδίκων,
2. Κατά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους,
3. Κατά την ημερομηνία διακοπής της συμβίωσης τους.
Τα έξοδα της παρούσας διαδικασίας να ακολουθήσουν το
αποτέλεσμα.
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 9/4/21 και ώρα
09.30 με σκοπό τη συμμόρφωση του Καθ΄ου η αίτηση με το
πιο πάνω διάταγμα.
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123/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/4/21 και ώρα

09.00. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα
στην πορεία.

6/19 Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για
Οδηγίες στις 22/4/21 και ώρα 09.00.
καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

Ένσταση

να

33/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 24/5/21 και ώρα

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

ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
111/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 18/5/21 και ώρα
09.00 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 11/5/21.
Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας.

