
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 5 Μαρτίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

26/20 Εκδόθηκαν Διατάγματα μετά από Απόδειξη 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

233/19 12/3/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9.00 π.μ. – Οι δικηγόροι 

που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα και ώρα 

318/19 31/3/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

553/20 15/4/21 - EΠΙΔΟΣΗ 

557/20 6/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

 

Διατροφή 

 

377/18 23/3/21 

378/20 6/4/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

430/20 17/3/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9.00 

442/20 6/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

72/20 20/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

98/16 6/4/21 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου στον 

Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει κλήση  

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας – Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 5 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

324/17 2.4.21 για Ακρόαση ώρα 8.30 

Τελευταία παράταση της προθεσμίας καταχώρισης της μαρτυρίας του καθ’ου η αίτηση 

μέχρι 19.3.2021 

Γραπτές αγορεύσεις να κατατεθούν 

309/19 12.3.21 για δήλωση συμβιβασμού   

337/19 12.3.21 για ΚΕΘ  

Τύπος 25 να κατατεθεί από το δικηγόρο του καθ’ου η αίτηση μέχρι 12.3.21  

357/19 26.3.21 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 μέχρι 19.3.21 

Η ημερομηνία 22.4.21 ακυρώνεται 

25/20 10.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Παράλειψαν να πράξουν ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου που δόθηκαν στις 4.3.21 

101/20 12.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

124/20 26.3.21 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 μέχρι 19.3.21 

247/20 12.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

315/20 14.4.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 26.3.21 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 9.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

351/20 2.4.21 για ΚΕΘ 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 26.3.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

383/20 12.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

17/21 18.3.21 για επίδοση 

Γονική Μέριμνα  

2/16 19.3.21 για ΚΕΘ 
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Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

333/18 2.4.21 για ΚΕΘ  

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 19.3.21 

Κλήση για οδηγίες να καταχωριστεί μέχρι 26.3.21 

Τύπος 25 ακολούθως  

251/19 Εκδόθηκε διάταγμα 

459/20 19.3.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

ΟΙ δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Περιουσιακές  
Διαφορές 

 

77/16 24.3.21 για Ακρόαση ώρα 11.00 

7/19 26.3.21 για δήλωση συμβιβασμού 

79/20 12.5.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 9.4.21 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 7.5.21  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

27/14 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 11/11/2020 ορίζεται στις 

9/3/2021 ώρα 09:30 για οδηγίες. Τόσο οι συνήγοροι όσο και 

η Καθ΄ ης η αίτηση να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και 

ώρα. Έξοδα στην πορεία. 

 

40/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/3/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη.  

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 2 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

551/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/4/2021 για οδηγίες.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

9/21 Εκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

51/16 Η υπόθεση παραμένει στις 19/4/2021 ώρα 09:00 για 

προγραμματισμό.  Έξοδα στην πορεία. Οι συνήγοροι των 

διαδίκων να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα.  

Ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου από πλευράς του Αιτητή να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 10/3/2021.  

 

105/16 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 08:30 για 

προγραμματισμό. Έξοδα στην πορεία. Να είναι παρόντες οι 

συνήγοροι των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.  

 

148/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/4/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία τόσο των 

συνηγόρων όσο και των διαδίκων. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 5 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. 
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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 
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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 η αίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
117/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/4/21 και ώρα 

09.00  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων αιτητών να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

337/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 16/4/21 και 
ώρα 09.00.  Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί 
μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

409/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 3/4/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία.  
 

 
425/20 

 
Ο Αιτητής απαλλάσσεται των όρων. 
 

 
385/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 16/4/21 και 

ώρα 09.00.  Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί 
μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

113/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 16/4/21 και 
ώρα 09.00.  Έκθεση Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

 
603/19 

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

09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τις 31/3/21.  Έξοδα 
στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

 

113/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 16/4/21 και 
ώρα 09.00.  Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί 
μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

327/19 

 

Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 11/2/21 ορίζεται για Επίδοση στις 
29/3/21 και ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
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171/11 

 

Η αίτηση παρακοής ημερ. 22/10/19 απορρίπτεται.  Καμία 
διαταγή για έξοδα. 

 

 

313/17 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/3/21 και ώρα 
09.00.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 
εμφανιστούν στις 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

198/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 8/7/21 και ώρα 
08.30 για Προγραμματισμό.  Δίδονται οδηγίες όπως ο Αιτητής 

καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της 
μαρτυρίας του εντός 45 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 45 

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

 

 

 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

 

16/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 14/5/21 και 

ώρα 09.00.  Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας μέχρι τότε.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

  


