
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 1 Ιουνίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

463/20 Εκδόθηκε διάταγμα  

65/21 22.9.21 για ΚΕΘ 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 1.7.21  

Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

56/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης 

Κάθε πλευρά έξοδα 

86/17 Η κυρίως και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για ΚΕΘ 22.9.21 

Ένσταση μέχρι τότε 25.6.21 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

502/19 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Να είναι παρούσα η Καθ΄ ης η αίτηση την 

πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

69/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 21/9/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 14/9/2021.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

428/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/9/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 10/9/2021.  

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας. 

 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

45/17 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 ώρα 08:30 για δήλωση 

συμβιβασμού για τελευταία φορά.  Αν δεν υπάρξει κατάληξη, 

υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 30/6/2021. Χωρίς 

έξοδα σήμερα. Απαιτείται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 1ης Ιουνίου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

45/20 24/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 – Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε και Συμμόρφωση με  

κλήση για οδηγίες μέχρι τότε – Έξοδα στην  

πορεία 

86/21 1/7/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Απάντηση στην 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Διατροφή  

1/19 28/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

121/19 Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη  

μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό τη 

μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 45 ημερών 

από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση. 

Ο Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη  

μορφή ενόρκων δηλώσεων, εντός 45 ημερών  

από την παράδοση σε αυτόν της μαρτυρίας της 

Αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο της Αιτήτριας  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με  

γραπτές αγορεύσεις στις 14/10/21, ώρα 10:30  

Έξοδα στην πορεία 

129/19/ Ο Αιτητής να καταχωρήσει την έγγραφη  

μαρτυρία του μέχρι τις 7/6/21 και αντίγραφα να 

παραδώσει στην άλλη πλευρά 

Η Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη 
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μαρτυρία της μέχρι τις 14/6/21 και αντίγραφα  

να παραδώσει στην άλλη πλευρά 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με  

γραπτές αγορεύσεις στις 22/6/21, ώρα 10:00  

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

εμφανιστούν προσωπικά 

 

257/20 Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη  

μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό τη 

μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 60 ημερών 

από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση. 

Ο Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη  

μορφή ενόρκων δηλώσεων, εντός 60 ημερών  

από την παράδοση σε αυτόν της μαρτυρίας της 

Αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στον 

Δικηγόρο της Αιτήτριας  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με  

γραπτές αγορεύσεις στις 2/11/21, ώρα 10:30  

Έξοδα στην πορεία 

324/18 24/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Δίδεται  

παράταση χρόνου στην Αιτήτρια για συμμόρφωση 

με το Διάταγμα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

389/20 29/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:30 – Εκτός αν 

καταχωριστεί Υπεράσπιση μέχρι τις 22/6/21 – 

Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον 

της Αιτήτριας 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

37/19 6/7/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 
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45/18 24/9/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Τροποποιημένη 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε – Έξοδα 

στην πορεία 

93/19 21/9/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία σε 

καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

115/15 28/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, 9:30 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

 

 


