
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 11 Δεκεμβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

532/14 3/2/21 – ΚΕΘ (αίτηση παρακοής) – Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε 

342/19 15/1/21 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου 

εκατέρωθεν για καταχώριση ενόρκων δηλώσεων 

αποκάλυψης εντός 30 ημερών από σήμερα 

 

213/20 

 

Εκδόθηκε Διάταγμα 

 

357/20 

 

26/1/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

414/20 Εκδόθηκε Διάταγμα 

576/19 26/1/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 

286/20 19/1/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

306/20 Η Εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα 

337/17 15/1/21 – ΚΕΘ (κλήση ημ. 4/11/20)  

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση από Αιτήτρια 

αν υπάρχει να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

 

434/17 

 

8/1/21 – ΚΕΘ (2 κλήσεις ημ. 9/6/20) 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

3/2020 12/2/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 



5/2019 13/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες όπως ο Αιτητής καταχωρήσει 

ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της 

μαρτυρίας του εντός 60 ημερών από σήμερα και 

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της 

Καθ’ ης η αίτηση 

Η Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας 

της εντός περαιτέρω 60 ημερών από σήμερα και 

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο του 

Αιτητή - Έξοδα στην πορεία 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 11 Δεκεμβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

218/18 16.12.20 για ΚΕΘ 

Οι ενδιάμεσες αιτήσεις ορίζονται για ακρόαση στις 16.12.20 η ώρα 9.00 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

210/19 Η αίτηση ημερομηνίας 17.11.20 ορίζεται για επίδοση στις 4.2.21  η ώρα 8.30 

337/19 5.3.21 για ΚΕΘ 

113/20 4.2.21 για ΚΕΘ  

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων 

εκ μέρους της καθ’ης η αίτηση μέχρι τότε 

259/20 4.2.21 για ΚΕΘ 

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 30 ημερών από σήμερα  

275/20 29.1.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

307/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

331/20 4.2.21 για ΚΕΘ 

Απάντηση μέχρι τότε 

391/20 4.2.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

395/20 4.2.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

399/20 29.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 27.1.21 

Γονική Μέριμνα  

355/20 4.2.21 για ΚΕΘ  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε  

498/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

502/20 4.2.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση μέχρι τότε  

506/20 4.2.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε  

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

396/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

 

495/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/2/21 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

499/20 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

507/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/3/21 ώρα 08:30 για απόδειξη. 
Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 

έκθεσης. 

 

 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

99/16 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/3/21 για οδηγίες. Συμμόρφωση από 
πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση στη σύνοψη μαρτυρίας και στον 
κατάλογο μαρτύρων μέχρι 26/2/21. Έξοδα στην πορεία. 

 

32/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/1/21 για δήλωση συμβιβασμού. 
Πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά 

μέχρι τις 18/1/21. Έξοδα στην πορεία. 

 

113/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/2/21 για οδηγίες. Συμμόρφωση 
εκατέρωθεν στη σύνοψη μαρτυρίας και στον κατάλογο 
μαρτύρων μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 



 

 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

11/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/1/21 ώρα 08:30 για 

προγραμματισμό.  Απαιτείται η παρουσία του συνηγόρου που 
χειρίζεται την υπόθεση την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 

61/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 26/2/21 και ώρα 
09.00.  Έκθεση του γραφείου ευημερίας να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία.     
 

 
224/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 1/2/21 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 
 

 
276/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 1/2/21 και ώρα 

09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε.  Έξοδα 
στην πορεία. 
 

 
389/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για 

Οδηγίες στις 12/1/21 και ώρα 09.00.  Υπεράσπιση και Ένσταση 
να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

492/20 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι δηλώσεις του συνηγόρου της 
Αιτήτριας και του Καθ΄ου η αίτηση. 
 

 
500/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/2/21 και ώρα 

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

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

151/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 1/2/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 
πορεία. 

 

337/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για 

Επίδοση στις 12/1/21 και ώρα 09.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 



 

 

373/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για 
Oδηγίες στις 14/1/21 και ώρα 09.00.  Ένσταση στην αίτηση για 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 
 

 
389/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 2/2/21 και ώρα 

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

 

393/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 1/2/21 και ώρα 

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

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
93/03 

 
Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 25/1/21 και ώρα 10.00.  Έξοδα στην πορεία.   
 

 
107/15 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 
22/2/21 και ώρα 09.00.   Έξοδα στην πορεία. 

 

 

112/20 

 

Εκ συμφώνου εκδίδονται διατάγματα ως οι δηλώσεις της 
δικηγόρου της Αιτήτριας και του Καθ΄ου η αίτηση. 

 

 

 

 

 


