
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ.Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

114/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/9/20 ώρα 09:15 για δήλωση 
συμβιβασμού.  Οι διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα. Έξοδα στην πορεία. 
 

178/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/10/20 ώρα 08:30 για απόδειξη. 
Ένορκη δήλωση απόδειξης να καταχωρηθεί στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δύο ημέρες προηγουμένως. 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

76/15 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 27/1/20 

ορίζονται στις 23/10/20 ώρα 10:00 για δήλωση συμβιβασμού 
για τελευταία φορά. Οι διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω 
ημέρα και ώρα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

113/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/12/20 για οδηγίες.  Εκατέρωθεν οι 

δύο πλευρές να καταχωρήσουν σύνοψη μαρτυρίας και 
κατάλογο μαρτύρων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

10/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/10/20 για οδηγίες. Η υπεράσπιση 

θεωρείται εμπροθέσμως καταχωρησθείσα. Συμπλήρωση 
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 19/10/20.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

606/19 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 
25/8/20 ορίζεται στις 16/10/20 για οδηγίες.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
10/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/10/20 και ώρα 
08.30. Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να καταχωριστεί μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
 

258/19 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 5/8/20 ορίζεται για Οδηγίες στις 
18/9/20 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

555/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/10/20 και ώρα 

09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 
 

603/19 Η εναρκτήρια ορίζεται για Οδηγίες στις 8/10/20 και ώρα 09.00.  
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
317/18 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 15/4/21 και ώρα 11.00.  Η αιτήτρια να 
καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της 
υπό την μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 60 ημερών από 

σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρου του 
καθ΄ου η αίτηση.  Ο καθ΄ου η αίτηση μετά την παράδοση σ΄ 

αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας της αιτήτριας να καταχωρήσει 
την έγγραφη μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό την 

μορφή ενόρκων δηλώσεων, εντός περαιτέρω 60 ημερών και 
αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο της αιτήτριας.  
 

173/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 
αγορεύσεις στις 9/3/21 και ώρα 11.00.  Ο αιτητής να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και των μαρτύρων του 
υπό την μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 45 ημερών από 

σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρου της 
καθ΄ης η αίτηση.  Η καθ΄ης η αίτηση μετά την παράδοση σ΄ 
αυτήν της έγγραφης μαρτυρίας του αιτητή να καταχωρήσει την 

έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό την μορφή 



3 
 

ενόρκων δηλώσεων, εντός περαιτέρω 45 ημερών και 

αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο του αιτητή.  
 

331/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 24/11/20 και ώρα 
08.30 για συμμόρφωση με τα διατάγματα.  Οι διάδικοι 
διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων που είναι ή ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο 
τους και που σχετίζονται με τα επίδικα θέματα εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν αντίγραφα των 
εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην άλλη πλευρά ώστε να 
μην χρειάζεται επιθεώρηση.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

126/15 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 30/3/21 και 
ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

 

 

 


