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ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

379/18 16/9/21 – ΚΕΘ  

 

Διατροφή 

 

20/20 4/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ (με γραπτές αγορεύσεις),  

ώρα 9:00 (αίτηση παραμερισμού) – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

68/19 8/6/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση και οι διάδικοι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο – Χωρίς έξοδα σήμερα 

84/21 Η Εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση 

απορρίπτονται ως αποσυρθείσες άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα 

88/21 29/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

92/21 29/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

96/21 31/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

234/20 25/6/21 – ΚΕΘ (που είναι ορισμένη και η κλήση  

για οδηγίες) – Χωρίς έξοδα σήμερα 

282/20 17/9/21 – ΚΕΘ (που έχει οριστεί και η κλήση για 

οδηγίες) – Έξοδα στην πορεία 

286/20 25/5/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

27/21 29/6/21  - ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 21 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

52/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/9/2021 για οδηγίες.  Έξοδα στην 

πορεία. Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για να 

ετοιμαστεί η έκθεση μέχρι τότε. Απαιτείται η φυσική 

παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα.   

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

136/16 Η αίτηση έρευνας ημερ. 14/4/2020 ορίζεται την 1/7/2021 ώρα 

08:30 για οδηγίες.  Δεν έχουν δοθεί οδηγίες για ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση, ωστόσο να 

μεριμνήσει ο συνήγορος του Καθ΄ ου η αίτηση να είναι παρών 

την 1/7/2021 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία. 

 

86/21 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 για δήλωση συμβιβασμού.  

Σε περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τις 30/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
 

32/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 21/9/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Έξοδα στην πορεία. Μέχρι τις 20/9/2021 να σταλεί 

ηλεκτρονικά το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού. 

 

81/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/9/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 20/9/2021.  

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 21 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 



 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Γονική Μέριμνα  

 

10/19 11.6.21 για οδηγίες ώρα 9.00 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

Διάδικοι παρόντες 

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον της αιτήτριας  

162/19 24.6.21 για οδηγίες  

Έξοδα στην πορεία  

178/19 22.6.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Έξοδα στην πορεία  

307/19 11.6.21 για ΚΕΘ ώρα 9.30 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες  

Έξοδα στην πορεία 

459/20 23.6.21 για επίδοση  

85/21 23.6.21 για επίδοση 

93/21 2.6.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες  

101/20 23.9.21 για Απόδειξη ώρα 8.30  

300/20 Η εναρκτήρια αίτηση, η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 2.4.21 και η κλήση για  

οδηγίες ορίζονται 15.6.2021 για οδηγίες ώρα 8.30 

134/21 6.7.21 για οδηγίες  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία  

Προσβολή 
Πατρότητας  

 

4/18 3.6.21 για οδηγίες  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Διάδικοι παρόντες 

Έξοδα στην πορεία 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

2/19 Δίδονται οδηγίες όπως ο αιτητής καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη της μαρτυρίας του εντός 45 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει  

στον δικηγόρο της καθ’ης η αίτηση 

Η καθ’ης η αίτηση να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη  

μαρτυρίας της εντός 45 ηνερών από την παράδοση σε αυτήν του καταλόγου μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας του αιτητή και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο του 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 27.9.21 ώρα 8.30 για προγραμματισμό 

Έξοδα στην πορεία  

47/19 14.9.21 για οδηγίες  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία  

52/20 5.7.21 για συμπλήρωση δικογράφων 



Έξοδα στην πορεία 

1/21 14.9.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία  

 

 

 

 


