
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 17 Δεκεμβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

26/20 25/2/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8.30 π.μ. 

 

110/20 11/1/21 – ΚΕΘ – Οι δικηγόροι που χειρίζονται 

την υπόθεση να είναι παρόντες 

277/20 15/1/21 – ΚΕΘ  

302/19 4/2/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε 

334/19 14/1/21 – ΚΕΘ – Έξοδα στην πορεία 

410/20 11/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8.30 π.μ. 

450/20 2/2/21 – Ακρόαση, ώρα 8.30 (με γραπτές  

αγορεύσεις) η ενδιάμεση αίτηση για διαγραφή - 

Η Εναρκτήρια αίτηση ορίζεται την ίδια ημερομηνία 

(2/2/21) για ΚΕΘ 

510/20 4/2/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

620/19 28/1/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8.30 π.μ. 

 

Διατροφή 

 

68/19 4/2/21 – ΚΕΘ 

88/20 13/1/21 – KΕΘ – Οι δικηγόροι που χειρίζονται 

την υπόθεση να είναι παρόντες 

172/20 Εκδόθηκε Διάταγμα (μετά από απόδειξη) 

196/20 20/1/21 – ΚΕΘ, ώρα 9.00 π.μ. – Απάντηση στην 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Ο Καθ’ ου η αίτηση, η Αιτήτρια και ο δικηγόρος  

της να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

238/20 Εκδόθηκε Διάταγμα – Κάθε πλευρά τα έξοδά της 



410/20 21/1/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8.30 π.μ. 

443/19 26/1/21 – ΚΕΘ, ώρα 9.00 π.μ. – Οι δικηγόροι 

που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

46/19 11/3/21 – ΚΕΘ  

53/20 4/2/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

Χρήση Οικογενειακής Στέγης  

86/18 11/2/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11.00 π.μ. (Αίτηση  

έρευνας ημερ. 27/1/20) 

  

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 Δεκεμβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

25/20 21.1.21 για ΚΕΘ  

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι τότε  

45/20 21.1.21 για δήλωση συμβιβασμού 

271/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

379/20 22.1.21 για ΚΕΘ 

Κλήση για οδηγίες να εκδοθεί και να οριστεί 21.1.21 

Γονική Μέριμνα  

518/20 18.3.21 για Απόδειξη  

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

114/20 17.2.21 για ΚΕΘ η εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε  

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

106/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/3/21 για οδηγίες.  Όσον αφορά στις 

κλήσεις για οδηγίες ημερ. 5/10/20 και 7/10/20, εκδίδονται 

εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

 

364/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 21/1/21 για δήλωση συμβιβασμού. 

Πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά 
στο Δικαστήριο μέχρι τις 20/1/21.  Έξοδα στην πορεία. 

 

408/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

20/11/20 ορίζονται για επίδοση στις 2/2/21 ώρα 08:30. 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

274/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 5/2/21 ώρα 09:00 για 
δήλωση συμβιβασμού για τελευταία φορά.  Δεν θα δοθεί 

άλλος χρόνος από το Δικαστήριο.  
Τόσο η κλήση για οδηγίες όσο και η αίτηση παρακοής ορίζονται 
την ίδια πιο πάνω ημέρα για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. 
Οι διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση το 
οποίο παραμένει ανεκτέλεστο και την πιο πάνω ημέρα και ώρα 

να μεριμνήσει η Καθ΄ ης η αίτηση να είναι παρούσα. 
 

594/19 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα 

40/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/1/21 για απόδειξη. Ένορκη δήλωση 

για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου μέχρι 20/1/21. Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση 
του Γραφείου Ευημερίας ετοιμαστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

140/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/2/21 ώρα 08:30 για απόδειξη, εκτός 

αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 26/1/21. Έξοδα στην 
πορεία. 

 



263/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/1/21 για δήλωση συμβιβασμού. 
Πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά 
στο Δικαστήριο μέχρι τις 11/1/21.  Έξοδα στην πορεία. 

 

340/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/2/21 ώρα 08:30 για επίδοση. 

463/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/1/21 για δήλωση συμβιβασμού. 
Πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά 

στο Δικαστήριο μέχρι τις 11/1/21.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

45/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/1/21 για οδηγίες. Συμμόρφωση 

εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι 

τις 22/1/21. Έξοδα στην πορεία. 

Το αργότερο μέχρι τις 27/1/21 οι συνήγοροι να ενημερώσουν 

το Δικαστήριο ηλεκτρονικά κατά πόσο έχουν καταλήξει σε 

συμβιβασμό της υπόθεσης. 

 

 

 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 

1/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/1/21 για απόδειξη. Ένορκη δήλωση 

για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του 

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

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
313/17 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/1/21 και ώρα 

09.00.   Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 
παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
142/18 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/1/21 και ώρα 

09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου συμμόρφωσης με τα 
διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 
 

 
379/19 

 
Εκδίδεται διάταγμα ως οι δηλώσεις των συνηγόρων των 
διαδίκων. 

 

 

423/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/2/21 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 
559/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 23/2/20 και ώρα 
09.00 για συμμόρφωση με τα διατάγματα. Οι διάδικοι 

διατάσσονται να καταχωρήσουν 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 δικηγόροι να δώσουν αντίγραφα των 
εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην άλλη πλευρά ώστε να 

μην χρειάζεται επιθεώρηση. 
 

 
512/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα χωρίς 

έξοδα. 
 

 
337/18 

 
Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 26/11/20 απορρίπτεται ως 
αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα.  Η κυρίως αίτηση 

ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 30/3/21 και 
ώρα 09.00. Έξοδα στην πορεία.  Δίδονται οδηγίες όπως η Καθ΄ 

ης η αίτηση καταχωρίσει την έγγραφη μαρτυρία και των 
μαρτύρων της υπό την μορφή ενόρκων δηλώσεων μέχρι τις 
17/2/20.   Η ημερ. 26/1/21 ακυρώνεται. 

 
 

  



39/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 28/1/21 και ώρα 
09.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

 
226/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες 19/1/21 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
321/20 

 
Εκδίδεται διάταγμα μετά από Απόδειξη. 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

52/17 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 25/2/21 και ώρα 
09.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 
116/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/2/21 και ώρα 

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

 

 

 

 


