
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

484/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 12/10/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες.  Οι συνήγοροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

528/20 Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα λόγω μη προώθησης. 

 

110/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 4/11/2021 ώρα 09:00 για 

απόδειξη. Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης.  

 

178/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 5/10/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Οι 

συνήγοροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. Έξοδα στην πορεία, 

σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

218/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 19/10/2021 ώρα 09:00 για 

επίδοση. 

 

 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

5/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 4/10/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες.  Δίδεται παράταση χρόνου στους διαδίκους για 
καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εντός 

15 ημερών από σήμερα.  Οι συνήγοροι που χειρίζονται την 
υπόθεση να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

179/20 Διδονται οι ακόλουθες οδηγίες: 
1. Η αιτήτρια να καταχωρήσει τη συμπληρωματική έγγραφη 

μαρτυρία της σε σχέση με το νηπιαγωγείο του ανηλίκου και 
το έξοδο της ένδυσης και υπόδησης εντός 15 ημερών από 

σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο του 
καθ΄ ου η αίτηση. 

2. Ο καθ΄ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία 

του και των μαρτύρων του υπό την μορφή ενόρκων 
δηλώσεων, εντός 25 ημερών από την παράδοση σε αυτόν 
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της μαρτυρία της αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στο 
δικηγόρο της αιτήτριας. 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 
στις 9/12/2021 η ώρα 10:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

120/18 Δίδονται οδηγίες όπως ο Αιτητής καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας του εντός 30 
ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο της Καθ΄ ης η αίτηση και η Καθ΄ ης η αίτηση όπως 
καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της 
μαρτυρίας της εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα και 

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο του Αιτητή.  
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 29/11/2021. 

Έξοδα στην πορεία. 
 
 

 


