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ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

82/20 27/11/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

289/20 16/12/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Ετοιμασία έκθεσης από 

Γραφείο Ευημερίας 

309/20 16/12/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Ετοιμασία έκθεσης από 

Γραφείο Ευημερίας 

 

Διατροφή 

 

 

32/20 

 

6/11/20 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

 

147/11 

 

20/11/20 - ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 23 Οκτωβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

355/18  6.11.20 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

118/19 27.11.20 για ΚΕΘ  

Απάντηση μέχρι τότε  

309/19 13.11.20 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων  

μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

317/19 27.11.20 για ακρόαση η ώρα 10.00 

Γραπτές αγορεύσεις 

Να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

337/19 11.12.20 για ΚΕΘ 

Απάντηση μέχρι 27.11.20 

Κλήση για οδηγίες να καταχωριστεί και να οριστεί 11.12.20 

77/20 13.11.20 για ΚΕΘ  

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων  

εκ μέρους του καθ’ου η αίτηση μέχρι 6.11.20  

97/20 6.11.20 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

247/20 4.11.20 για ΚΕθ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

251/20 25.11.20 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι 6.11.20 

Απάντηση μέχρι 20.11.20 

335/20 25.11.20 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι 6.11.20 

Απάντηση μέχρι 20.11.20 

Γονική Μέριμνα   

47/18 Η αίτηση παρακοής ορίζεται για ακρόαση στις 19.11.20 η ώρα 11.00 

Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του καθ’ου η αίτηση-αιτητή και εναντίον της  

αιτήτριας-καθ’ης η αίτηση  

613/19 6.11.20 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

306/20 Εκδόθηκε διάταγμα 



  

439/20 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστασης επίδοσης 

13.11.20 για επίδοση 

H ημερομηνία 26.10.20 ακυρώνεται 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ.Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

302/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/11/20 ώρα 10:00 για οδηγίες. 

Δόθηκε η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας και αντίγραφο 
της έκθεσης τοποθετήθηκε στη θυρίδα των συνηγόρων. 

Έξοδα στην πορεία.  Απαιτείται η παρουσία τόσο των 
συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα.   
 

192/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 21/1/21 για οδηγίες. 
Συμμόρφωση από πλευράς Αιτήτριας στην αποκάλυψη 
εγγράφων εντός 30 ημερών από σήμερα και ακολούθως εντός 
περαιτέρω 10 ημερών συμμόρφωση εκατέρωθεν στην 

ανταλλαγή εγγράφων που έχουν αποκαλυφθεί. Έξοδα στην 
πορεία.   

 

333/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/2/21 για οδηγίες. 
Συμμόρφωση εκατέρωθεν στην ανταλλαγή εγγράφων 

που έχουν αποκαλυφθεί εντός 20 ημερών από σήμερα.  
Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 

έκθεσης. Έξοδα στην πορεία. 
  

446/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/3/21 για οδηγίες.  
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι 6/11/20. Την 

ίδια ημέρα (6/11/20) να καταχωρηθούν οι κλήσεις για 
οδηγίες τόσο στην αίτηση όσο και στην ανταπαίτηση και 

να οριστούν στις 4/3/21. Έξοδα στην πορεία. 

 

167/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/12/20 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 



291/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/11/20 για δήλωση 
συμβιβασμού. Οι συνήγοροι να στείλουν ηλεκτρονικώς το 

πρακτικό του συμβιβασμού μέχρι τις 13/11/20.  Σε 
περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε (16/11/20). Έξοδα στην πορεία. 

304/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/1/21 ώρα 08:30 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 7/1/21. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

436/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/11/20 ώρα 09:00 για οδηγίες.  

Συμμόρφωση εκατέρωθεν στην ανταλλαγή εγγράφων 
εντός 15 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και 
των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.   

 
 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

10/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/3/21 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι 6/11/20. Την ίδια ημέρα 
(6/11/20) να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες στην 

αίτηση και να οριστεί στις 4/3/21. Έξοδα στην πορεία 
αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 

10/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/11/20 και ώρα 
09.00.  Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας μέχρι τότε.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

 

86/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 26/11/20 και ώρα 
09.00. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

101/20 
 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 21/1/21.  
Έκθεση του γραφείο ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι τότε.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

 

109/20 

 

Απόφαση Επιφυλάσσεται στην ενδιάμεση αίτηση ημερ. 24/6/20. 
 

 
288/20 

 
Εκδίδεται διάταγμα ως το γραπτό αίτημα της συνηγόρου της 

Αιτήτριας και του Καθ΄ου η αίτηση. 
 

 

296/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/11/20 και ώρα 
09.00. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 
300/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 3/12/20 και ώρα 
09.00. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 
313/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 8/12/20 και ώρα 

09.00. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

 
317/20 

 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 3/12/20 και ώρα 
09.00. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

405/20 

 

Η μονομερής αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 3/11/20 και ώρα 
09.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 



 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

241/20 
 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 7/12/20 και ώρα 
09.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
65/20 

 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/1/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 

 


