
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ. Τσαγγαρίδη, Πρ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

343/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/4/2021 ώρα 09:00 για ΚΕΘ. Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 
 

39/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/5/21 ώρα 09:00 για ΚΕΘ. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

47/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για ΚΕΘ. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

 
 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

434/17 Οι κλήσεις για έκδοση εντάλματος φυλάκισης ημερ. 9/6/2020 
ορίζονται στις 23/4/2021 ώρα 09:00 για δήλωση 

συμβιβασμού. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

337/17 Η κλήση για έκδοση εντάλματος φυλάκισης ημερ. 4/11/2020 
ορίζεται στις 21/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού. Χωρίς 

έξοδα σήμερα. 
 

290/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 21/4/2021 ώρα 09:00 για 
ΚΕΘ. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 
πορεία. 

 

434/20 Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση 

ορίζονται στις 22/4/2021 ώρα 09:00 για ΚΕΘ. Υπεράσπιση και 
ένταση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Το προσωρινό διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ. Έξοδα στην πορεία. 
 

28/21 Εκδόθηκε διάταγμα. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 26 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 

Διατροφή  

 

357/19 14.4.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του καθ’ου η αίτηση μέχρι 9.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες  

124/20 14.4.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του καθ’ου η αίτηση μέχρι 9.4.21 

1/21 29.3.21 για απόδειξη 

Οι δικηγόροι της αιτήτριας να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

29/21 2.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

Γονική Μέριμνα  

331/20 16.4.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 14.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

542/20 14.4.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

550/20 16.4.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
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Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

44/21 21.4.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 16.4.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

48/21 29.3.21 για ΚΕΘ 

Ο δικηγόρος της αιτήτριας να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου  

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

7/19 10.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

14/21 22.4.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

349/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Δόθηκαν οδηγίες όπως η έκθεση ετοιμαστεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων 

των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

446/19 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και η 
κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

352/20 Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

432/20 Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

22/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί μέχρι τις 12/5/2021. Έξοδα στην πορεία.  

 

30/21 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

19/2/2021 ορίζονται στις 13/4/2021 για δήλωση 
συμβιβασμού.  Σε περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση και 
ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία 

όσον αφορά στην κυρίως αίτηση και έξοδα στην πορεία αλλά 
σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας όσον αφορά στην 

ενδιάμεση αίτηση. 
 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

13/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί μέχρι τις 10/5/2021. Έξοδα στην πορεία. Ο 

συνήγορος της Αιτήτριας να μεριμνήσει ούτως ώστε να 
βρίσκεται η επίδοση στον φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τότε. 

 

91/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/6/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 
πορεία. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 26 Μαρτίου 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 

Διατροφή  

 

91/18 24.5.21 για ΚΕΘ ώρα 9.30 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες  

Ο καθ’ου η αίτηση να συμμορφωθεί με τις οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων  

335/19 22.4.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00 

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της αίτητριας μέχρι τότε 

179/20 Δίνεται παράταση χρόνου 15 ημερών στον καθ’ου η αίτηση για να καταχωρίσει  

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων. 

Μετά τη λήξη των 15 ημερών  

(α) Η αιτήτρια να καταχωρίσει την έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων 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 μετά την παράδοση σ’ αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας της αιτήτριας  

να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη μορφή 

ενόρκων δηλώσεων εντός περαιτέρω 45 ημέρων και αντίγραφα να παραδώσει  

στο δικηγόρο της αιτήτριας.  

Ορίζεται 16.9.21 για ΚΕΘ ώρα 10.00 

Γραπτές αγορεύσεις 

Έξοδα στην πορεία 

397/20 Η εναρκήτρια αίτηση, η μονομερής αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση για συμπληρωματική 

Ένορκη δήλωση ορίζονται για οδηγίες 23.4.21  

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 
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23/21 24.5.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία  

27/21 3.6.21 για Απόδειξη ώρα 9.00 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί τουλάχιστον μια ημέρα προηγουμένως 

  

Γονική Μέριμνα  

178/19 13.4.21 για δήλωση συμβιβασμού ώρα  9.00 

Έξοδα στην πορεία 

548/20 31.5.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία  

46/21 11.6.21 για απόδειξη ώρα 9.00 

50/21 27.5.21 για οδηγίες ώρα 8.30  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε  

Έξοδα στην πορεία 

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

78/14 31.5.21 για οδηγίες ώρα 9.00 

Δίνεται παράταση για την καταχώριση ένορκης δήλωσης για αποκάλυψη εγγράφων 

και περιουσίας μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

92/17 24.9.21 για ΚΕΘ 

Δίνονται οδηγίες όπως ο αιτητής καταχωρίσει 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 καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της  

μαρτυρίας του εντός περαιτέρω 60 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει 

στο δικηγόρο του αιτητή  

Έξοδα στην πορεία  
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