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ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

82/20 9/6/21 – ΚΕΘ, ώρα 8:45 – Οι δικηγόροι και οι  

διάδικοι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

233/19 27/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

293/20 16/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Αιτητή 

450/20 17/6/21 – KEΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση  

και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να  

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

485/20 30/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8:30 

 

Διατροφή 

 

76/21 21/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Χωρίς έξοδα σήμερα – Η ημερομηνία 14/5/21 

ακυρώνεται 

180/20 Ο Αιτητής να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία 

του και των μαρτύρων του εντός 4 εβδομάδων   

από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο 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 εντός περαιτέρω 4 εβδομάδων και  

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο του  

Αιτητή  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό     

στις 16/9/21 – Χωρίς έξοδα 



344/18 18/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

32/19 23/6/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

79/18 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 4 εβδομάδων από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  

διάδικος μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται  

ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχό του τα 

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο –  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες 17/6/21 

Χωρίς έξοδα 

147/11 9/6/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 - Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο 

 

Αποκλειστική Χρήση 

 

119/20 18/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο – Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 12 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

Διατροφή  

158/19 2.6.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Διάδικοι παρόντες 

327/20 2.6.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

Γονική Μέριμνα  

71/19 23.6.21 για ΚΕΘ για να δοθεί η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας 

292/19 23.6.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Το γραφείο που εκπροσωπεί την αιτήτρια να αποσυρθεί δεόντως ενώπιον του  

Δικαστηρίου 

96/21 1.7.21 για ΚΕΘ  

Η ενδιάμεση αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα 

Κάθε πλευρά τα έξοδα της 

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

79/20 1.7.21 για ΚΕΘ  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 29.6.21  

95/20 1.7.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 29.6.21 



3/21 2.6.21 για επίδοση  

 

 

 

 


