
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 18 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: M. Tσαγγαρίδη, Πρ.  

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

404/16 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 31.3.21 ώρα 9.00 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

68/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 2.4.21 ώρα 9.00 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο  

356/19  Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει 

με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που  

Βρίσκονται ή βρίσκονταν στην κατοχή ή έλεγχο του τα οποία σχετίζονται με το υπό  

εξέταση ζήτημα και να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικος μέρος. 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες 28.5.21  

164/20 Η εναρκτήρια αίτηση και το φυλακιστήριο ορίζονται για ΚΕΘ στις 15.4.21 

Χωρίς έξοδα σήμερα  

Γονική Μέριμνα  

169/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 20.5.21  

Χωρίς έξοδα σήμερα 

302/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 2.4.21 ώρα 9.00 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε  

Χωρίς έξοδα σήμερα  

456/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού 31.3.21 ώρα 9.00 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

552/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 31.3.21 ώρα 9.00 

Χωρίς έξοδα 

265/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 22.4.21 ώρα 9.00 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

430/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 31.3.21 ώρα 9.00 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο   

Χωρίς έξοδα σήμερα  

581/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 14.4.21 ώρα 9.00 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

136/17 Η εναρκτήρια αίτηση και η αίτηση αποκάλυψης περιουσίας ορίζονται για ΚΕΘ  

στις 9.4.21 ώρα 9.00 

Χωρίς έξοδα σήμερα  

36/19 Δίδονται οδηγίες όπως ο αιτητής καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και  



2 

 
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  

μαρτυρίας εντός περαιτέρω 45 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει  

στο δικηγόρο του αιτητή. 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 7.10.21 ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία 

26/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 15.4.21 ώρα 9.00 

Απάντηση στην Τροποποιημένη Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία.  

53/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 13.5.21 ώρα 9.00 

Υπεράσπιση μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 10.5.21 

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον της αιτήτριας 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 18 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

210/19 Η αίτηση ημερομηνίας 17.11.20 απορρίπτεται ως εξώδικα διευθετηθείσα 

Χωρίς έξοδα 

113/20 31.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

259/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

331/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

343/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

391/20 24.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

395/20 24.3.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

463/20 31.3.21 για δήλωση συμβιβασμού 

9/21 Εκδόθηκε διάταγμα 

17/21 Η εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για ΚΕΘ 22.3.21 

Η δικηγόρος της αιτήτριας να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για να τοποθετηθεί 

για την αίτηση διά κλήσεως 

Γονική Μέριμνα  

27/19 2.6.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

263/19 31.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να τοποθετηθούν για την  

πορεία της υπόθεσης 

Διάδικοι παρόντες  

19/20 31.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

39/20 31.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  
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Διάδικοι παρόντες 

51/20 22.4.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας  

355/20 7.4.21 για δήλωση συμβιβασμού 

482/20 19.5.21 για ΚΕΘ σε αναμονή της έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ  

μέρους του αιτητή μέχρι 9.4.21  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

506/20 24.3.21 για ΚΕΘ  

590/20 31.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

32/21 31.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

52/21 31.3.21 για επίδοση 

Υιοθεσία   

14/20 26.3.20 για ακρόαση ώρα 8.30 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι αιτητές και ο ανήλικος να είναι παρόντες  

2/21 19.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να λάβουν οδηγίες  

Πατρική  
Αναγνώριση 

 

16/20 31.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

Αποκλειστική  
Χρήση 

 

129/20 7.4.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 2.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

146/18 31.3.21 για προγραμματισμό 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

116/19 24.3.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να τοποθετηθούν για την  

πορεία της υπόθεσης 

Δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου που δόθηκαν στις 12.3.21 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

199/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/5/2021 για οδηγίες. 
Έξοδα στην πορεία.  Να ακολουθηθεί η Δ. 30. 
 

271/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για οδηγίες. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός της ημέρας.  
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 
20/4/2021.  Έξοδα στην πορεία. 
 

340/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/3/2021 για οδηγίες. 
Συμπληρωματική ένορκη δήλωση επίδοσης όπου 
να εμφαίνεται σε ποια διεύθυνση επιδόθηκε η 
αίτηση και το πλήρες όνομα του παραλήπτη να 
γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

475/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/5/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 
του Αιτητή. 
 

587/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/4/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού.    Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο 
συμβιβασμός. Έξοδα στην πορεία. 
 

21/21 Εκδόθηκε διάταγμα. 
 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

348/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 
08:30 για απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι τις 10/5/2021. 
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Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 16/10/2020 ορίζεται 

στις 14/5/2021 για οδηγίες. Ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. 
 
Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 
εναντίον του Αιτητή όσον αφορά τόσο την κυρίως 
αίτηση όσο και την ενδιάμεση αίτηση. 
 
Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο των 
συνηγόρων όσο και των διαδίκων στις 14/5/2021 
ώρα 08:30. 

 

356/20 Εκδόθηκε διάταγμα. 
 

456/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

85/15 Η αίτηση παρακοής ημερ. 21/9/2016 ορίζεται 
στις 15/4/2021 ώρα 08:30 για προγραμματισμό. 
 
Η ενδιάμεση αίτηση για συμπληρωματική ένορκη 
δήλωση ημερ. 26/2/2021 ορίζεται στις 
15/4/2021 για οδηγίες. 
 
Έξοδα στην πορεία όσον αφορά και στις δύο πιο 
πάνω αιτήσεις. 

 
Ο Καθ΄ ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια 
εγγύηση στις 15/4/2021 ώρα 08:30. 
 
 

109/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για οδηγίες. 
Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

445/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/6/2021 ώρα 11:00 
για ακρόαση.  Έξοδα στην πορεία. 
 

553/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/4/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η 
παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των 
διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

371/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/6/2021 ώρα 09:00 για 
συμμόρφωση. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

423/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 για οδηγίες. 
Έξοδα στην πορεία. Συμμόρφωση με τη Δ. 30. 
 

73/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 ώρα 09:00 
για δήλωση συμβιβασμού.   Έξοδα στην πορεία. 
Απαιτείται η παρουσία τόσο των συνηγόρων 
όσο και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα 
και ώρα. 
 

333/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

341/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει 
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

349/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/6/2021 ώρα 09:00 για 
συμμόρφωση. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

19/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/3/2021 ώρα 09:00 
για δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία.  
Οι δύο πλευρές να εμφανιστούν την πιο 
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πάνω ημέρα και ώρα για σκοπούς έκδοσης 

τελικού διατάγματος. 
 

30/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/4/2021 ώρα 09:00 
για δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. Οι 
δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 
εμφανιστούν για σκοπούς έκδοσης τελικού 
διατάγματος. 
 

 

 

 
 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

136/18 Οι ενδιάμεσες αιτήσεις ημερ. 29/12/2020 και 
22/2/2021 ορίζονται στις 15/4/2021 ώρα 09:00 
για ακρόαση. 
Ένσταση όσον αφορά στην ενδιάμεση αίτηση 

ημερ. 22/2/2021 να καταχωρηθεί μέχρι τις 
2/4/2021. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

257/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 09:00 για 
οδηγίες. Συμμόρφωση με τη Δ. 30 μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

47/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/9/2021 ώρα 11:00 
για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις.  

Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη 
μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό τη 
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 τη μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 45 
ημερών από τη λήψη της μαρτυρία της 
Αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στο 
δικηγόρο της Αιτήτριας. 
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Έξοδα στην πορεία. 

 

79/20 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 40 ημερών από σήμερα. 
Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν αντίγραφα των 
εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην άλλη 
πλευρά ώστε να μην χρειάζεται επιθεώρηση. 
Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 09:00 

για ΚΕΘ για συμμόρφωση με τα διατάγματα. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

135/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 για οδηγίες. 
Η πλευρά του Καθ΄ ου η αίτηση να συμμορφωθεί 
με τη Δ. 30. Έξοδα στην πορεία. 
 

139/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

465/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 ώρα 09:00 
για οδηγίες.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 
τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

7/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/5/2021 για οδηγίες.  
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

 

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

57/08 Η αίτηση έρευνας ημερ. 19/5/2020 ορίζεται στις 
14/6/2021 ώρα 10:30 για ακρόαση.  
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69/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες.  Συμμόρφωση με τη Δ.30 μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

 
 


