
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 12 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

309/19 17.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

247/20 17.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

275/20 31.3.21 για δήλωση συμβιβασμού  

319/20 31.3.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

337/19 24.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

383/20 17.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

399/20 24.3.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.3.21 

403/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

407/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

455/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

Γονική Μέριμνα  

135/18 12.5.21 για KEΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

231/19 12.5.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

292/19 12.5.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

356/19 24.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
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Παρέλειψαν να εμφανιστούν ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου  

139/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Διάδικοι παρόντες  

447/20 Εκδίδεται διάταγμα  

478/20 Οι αιτητές τήρησαν απόλυτα το Διάταγμα του Δικαστηρίου και απαλλάσσονται των  

όρων αυτού 

511/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Διάδικοι παρόντες  

562/20 8.4.21 για επίδοση  

566/20 24.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Διάδικοι παρόντες 

574/20 23.3.21 για δήλωση συμβιβασμού  

  

Περιουσιακές  
Διαφορές 

 

16/11 17.3.21 για συνέχιση της ακρόασης ώρα 10.30 

61/16 6.4.21 για συνέχιση της ακρόασης ώρα 11.00 

101/16 31.3.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

108/19 15.4.21 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. 

116/19 18.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να τοποθετηθούν για την 

πορεία της υπόθεσης 

114/20 Η εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για ΚΕΘ στις 31.3.21  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 
 

52/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 21/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας 

ετοιμαστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η 

παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

183/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 για απόδειξη. Ένορκη 

δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου μέχρι τις 31/3/2021. Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας 

ετοιμαστεί μέχρι τότε. 

 

352/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/3/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Το πρακτικό δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά 

στο Δικαστήριο μέχρι τις 24/3/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

360/20 Εκδόθηκε διάταγμα μετά από απόδειξη. 

 

428/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/4/2021 για απόδειξη. Ένορκη 

δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 

Δικαστηρίου μέχρι τις 13/4/2021. Έξοδα στην πορεία. 

Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας 

ετοιμαστεί μέχρι τότε. 

 

448/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, αλλά σε 

καμιά περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
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252/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

95/16  Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

130/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 24/9/2021 ώρα 11:00 για 

ακρόαση και περαιτέρω ορίζεται και στις 27/5/2021 ώρα 

08:30 για ουσιαστική μνεία.  Χωρίς έξοδα σήμερα. Τόσο οι 

συνήγοροι όσο και οι διάδικοι να είναι παρόντες στις 

27/5/2021 ώρα 08:30. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
313/14 

 
H αίτηση παρακοής ορίζεται για Οδηγίες στις 15/4/21 και ώρα 
09.00.  Έξοδα στην πορεία.  Η Καθ΄ης η αίτηση να είναι 

παρούσα. 
 

 
125/17 

 
Η εναρκτήρια αίτηση και κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Οδηγίες 

στις 21/5/21 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
178/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 
26/3/21 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

307/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 3/4/21 και ώρα 
09.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

317/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/5/21 και ώρα 
09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 30 ημερών για συμμόρφωση 
με τα διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων.  

Έξοδα στην πορεία. 
 

 
483/19 

 
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 40 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 18/5/21 και ώρα 09.00 για 
συμμόρφωση με τα διατάγματα.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
555/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 9/4/21 και ώρα 

09.00. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε.  Έξοδα 
στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
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442/19 Εκδόθηκε διάταγμα ως οι δηλώσεις των συνηγόρων των 

διαδίκων. 

 

 

187/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 9/4/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

52/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 21/5/21 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

 

 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ  ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 

 

14/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/5/21 και ώρα 

09.00. Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

 


