
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 9 Μαρτίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

205/20 13/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9.00 

357/20 Η Εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως  

αποσυρθείσα άνευ βλάβης με δικαίωμα  

καταχώρησης νέας – Καμιά διαταγή για έξοδα 

576/19 6/4/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 

168/20 13/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9.00 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

118/17 20/5/21 – ΚΕΘ - Δίδονται οδηγίες όπως η  

Αιτήτρια καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο  

μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας της εντός  

30 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να 

παραδώσει στον δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση 

Ο Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρίσει ονομαστικό  

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας  

του εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα  

και αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο  

της Αιτήτριας – Έξοδα στην πορεία 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 

 
557/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 10:00 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Οι συνήγοροι που χειρίζονται την 

υπόθεση να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

620/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. Συμμόρφωση 

από πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση στην αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 20 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 10 ημερών 

να ανταλλαγούν τα έγγραφα που θα έχουν αποκαλυφθεί. 

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας. 

 

665/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

966/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

συμμόρφωση, η αίτηση θα απορριφθεί λόγω μη 

προώθησης. 

 

56/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 για οδηγίες.  Έξοδα στην 

πορεία. Να ακολουθηθεί η Δ.30, τόσο ως προς την αίτηση όσο 

και ως προς την ανταπαίτηση.  Σε σχέση με την αίτηση έχει 

καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες, να επιδοθεί και να 

καταχωρηθεί ο Τυπος 25. 

 

206/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

218/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

290/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

385/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/3/2021 ώρα 10:00 για οδηγίες με 

σκοπό τον περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην 

πορεία. 

 



3 
 

448/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

598/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

619/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

652/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

670/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

691/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

697/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

709/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

712/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

721/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

739/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

748/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

751/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

754/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
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757/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

784/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

796/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

799/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

802/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

805/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

808/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

811/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

6/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

9/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

12/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

15/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

18/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 
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φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

21/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

24/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

30/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

33/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

36/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

42/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

45/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

48/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/3/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

51/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

54/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

57/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
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ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

104/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 για πλήρης συμμόρφωση. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς συμμόρφωσης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 14/5/2021. 

 

207/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

122/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/4/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 
49/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 6/4/21 και ώρα 

09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 20 ημερών στους διάδικους 
για να συμμορφωθούν με τα διατάγματα αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

125/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 2/4/21 και ώρα 
09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 20 ημερών στον Καθ΄ου η 

αίτηση για συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την 
υπόθεση να εμφανιστούν στις 09.00.  Έξοδα στην πορεία.  

 

 

296/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 20/4/21 και ώρα 
09.00 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 15/4/21.  

Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 
 

 
484/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/6/21 και ώρα 
09.00.  Να γίνει συμμόρφωση με την Δ.30.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 
173/19 

 
H αίτηση ορίζεται για Διευκρινήσεις στις 26/3/21 και ώρα 10.00. 

 

 

414/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/4/21 και ώρα 
09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 30 ημερών στους διάδικους 
για συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
 

143/20 

 
 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/3/21 και ώρα 
09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
405/20 
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Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση για έκδοση 

διατάγματος ορίζεται για Οδηγίες στις 23/3/21 και ώρα 09.00.  
Η ενδιάμεση αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

ορίζεται για Ακρόαση στις 23/3/21.  Ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι τις 19/3/21.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση 
να εμφανιστούν στις 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

409/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/4/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

 

62/14 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση 25/5/21 και ώρα 
11.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

102/15 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 

14/5/21 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
74/16 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 17/6/21 και 

ώρα 11.00.   Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

 

 

 


