
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 2 Μαρτίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Γονική Μέριμνα  

532/14 Οι Αιτήσεις παρακοών απορρίπτονται – Καμιά 

Διαταγή για έξοδα 

 

Διατροφή 

 

36/21 31/3/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9.00 π.μ. (η μονομ. 

αίτηση ημερ. 26/2/21) με γραπτές αγορεύσεις –  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 16/3/21 – 

Έξοδα στην πορεία 

270/20 16/3/21 – ΚΕΘ – Οι δικηγόροι που χειρίζονται  

την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

η ώρα 9.00 π.μ. 

286/20 6/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

334/20 20/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9.00 π.μ. 

402/20 Εκδόθηκε Διάταγμα (μετά από Απόδειξη) 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

232/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/3/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία.  Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

263/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/3/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Σε περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.  Η υπόθεση παρέμεινε 

αρκετές φορές για δήλωση συμβιβασμού, αν δεν 

καταστεί δυνατός ο συμβιβασμός να καταχωρηθεί 

οπωσδήποτε η υπεράσπιση.   

 

316/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/4/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

535/20 Η υπόθεση παραμένει στις 13/5/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

76/15 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

27/1/2020 ορίζονται στις 26/3/2021 για δήλωση συμβιβασμού 

για τελευταία φορά.  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει 

κατάληξη, ένσταση μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

32/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/3/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία.  Τόσο οι συνήγοροι όσο και οι διάδικοι 

να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

65/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  

Συμμόρφωση από πλευράς Αιτητή στην αποκάλυψη των 

εγγράφων και εντός περαιτέρω 15 ημερών να ανταλλαγούν τα 

έγγραφα που θα έχουν αποκαλυφθεί. Έξοδα στην πορεία.  

Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων την 

πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 



8/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Συμμόρφωση στον κατάλογο μαρτύρων και στη σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς μέχρι τις 5/4/2021 η πλευρά του 

Αιτητή και μέχρι τις 12/5/2021 η πλευρά της Καθ΄ ης η αίτηση. 

Έξοδα στην πορεία.  Τόσο η συνήγοροι όσο και οι διάδικοι 

να είναι παρόντες στις 20/5/2021 ώρα 08:30. 

 

84/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού.  

Σε περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
373/16 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 16/3/21 και ώρα 
10.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

129/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/3/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Οι δικηγόροι 

που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 
μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
401/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/4/21 και ώρα 

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

 

 

429/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 14/5/21 και ώρα 
09.00.  Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

29/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 
αγορεύσεις στις 5/7/21 και ώρα 11.00.  Η Αιτήτρια να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της 
υπό την μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 45 ημερών από 
σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο του Καθ΄ου 

η αίτηση.  Ο Καθ΄ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη 
μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό την μορφή ενόρκων 

δηλώσεων εντός 45 ημερών από τη λήψη της μαρτυρίας της 
Αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο της 
Αιτήτριας.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

159/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/3/21 και ώρα 
09.00.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
301/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/3/21 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 
 

 
1/19 

 



Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 

29/3/21 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
75/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 13/5/21 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 30 ημερών 
από σήμερα.  Αμφότεροι οι δικηγόροι να δώσουν αντίγραφα των 

εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην άλλη πλευρά ώστε να 
μην χρειάζεται επιθεώρηση.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
226/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση συμβιβασμού στις 

29/3/21 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

227/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/3/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

5/18 

 

Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 21/10/20 
ορίζονται για Οδηγίες στις 5/4/21 και ώρα 09.00.  Η ενδιάμεση 

αίτηση ημε. 28/11/19 ορίζεται για Ακρόαση την ίδια ημέρα με 
γραπτές αγορεύσεις.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

45/18 
 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/3/21 και ώρα 

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

 

 

15/19 

 

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 του εντός περαιτέρω 60 ημερών από την παράδοση 
σε αυτήν του καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας του 
Αιτητή και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο του Αιτητή.  

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 20/9/21 η ώρα 
08.30 για προγραμματισμό.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

37/19 

 

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

 

  



65/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/4/21 και ώρα 

09.00. Άδεια δίδεται στον κ. Γιάγκου να αποσυρθεί από 
δικηγόρος της Καθ΄ης ηαίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 


