ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 16 Μαρτίου 2021
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
189/19

31/3/21 – KEΘ – Ένσταση αν υπάρχει να
καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
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Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
400/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη.
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 13/5/2021. Δόθηκαν
οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης. Έξοδα
στην πορεία.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
312/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού.
Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί στο
Δικαστήριο μέχρι τις 31/3/2021. Σε περίπτωση μη κατάληξης,
υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.
Δόθηκε άδεια στο δικηγορικό γραφείο Γιώργος Γιάγκου ΔΕΠΕ
όπως αποσυρθούν από δικηγόροι της Αιτήτριας.

316/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 30/3/2021 για δήλωση συμβιβασμού.
Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί στο
Δικαστήριο μέχρι τις 29/3/2021. Έξοδα στην πορεία.

336/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 13/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση
δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

364/20

Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού
για τελευταία φορά. Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού
να σταλεί στο Δικαστήριο μέχρι τις 31/3/2021. Έξοδα στην
πορεία.

376/20

Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται
στις 13/4/2021 ώρα 08:30 για επίδοση.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
22/18

Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα
08:30 για
προγραμματισμό. Συμμόρφωση από πλευράς Αιτήτριας στον
κατάλογο μαρτύρων και στη σύνοψη μαρτυρίας εντός 30
ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η
παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω
ημέρα και ώρα.

98/19

Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ.
12/10/2020
ορίζονται
στις
15/4/2021
για
δήλωση
συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΙΟ 16 Μαρτίου 2021
Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ.
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Γονική Μέριμνα
65/20

12/4/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 10:00 π.μ. (γραπτές
αγορεύσεις) – Έξοδα στην πορεία

212/20

13/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Καμιά
διαταγή για έξοδα

389/20

22/4/21 – KEΘ, ώρα 9.00 π.μ. – Υπεράσπιση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία

441/20

19/3/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00
Έξοδα στην πορεία

82/21

5/4/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 π.μ. (η ενδιάμ. αίτ.)
Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε –
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να
είναι παρόντες – Έξοδα στην πορεία
Διατροφή

141/19

16/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Συμπλήρωση
τροποποιημένων δικογράφων να γίνει μέχρι τότε

165/19

26/3/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 π.μ.
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να
είναι παρόντες – Έξοδα στην πορεία

397/20

26/3/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ (η εναρκτήρια αίτηση)
ώρα 9:00 π.μ. – Η ενδιάμ. αίτηση ημερ. 13/11/20
για ΕΠΙΔΟΣΗ την ίδια ημερομηνία (26/3/21) –
Έξοδα στην πορεία
Περιουσιακές Διαφορές

54/14

17/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 π.μ. – Έξοδα
στην πορεία

Χρήση Οικογενειακής Στέγης
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111/20

Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως
αποσυρθείσα – Καμιά διαταγή για έξοδα

