
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 4 Μαρτίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

70/20 13/4/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

259/17 14/4/21 - ΚΕΘ 

261/20 11/3/21 – ΚΕΘ, ώρα 9.00 π.μ.  

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση και οι 

διάδικοι στην παρουσία της Λειτουργού  

Ευημερίας να είναι παρόντες 

305/20 6/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

379/18 14/4/21 – ΚΕΘ  

394/20 12/3/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

480/13 8/3/21 – KEΘ, ώρα 9.00 π.μ. 

493/20 13/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

 

Διατροφή 

 

180/20 Επιφυλάχθηκε Απόφαση στην ενδιάμ. αίτηση ημ. 

18/6/20 – Η Εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για  

ΑΚΡΟΑΣΗ στις 12/5/21, ώρα 11.00 π.μ. 

Ο Αιτητής να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία 

του και των μαρτύρων του εντός 30 ημερών από 

σήμερα με ένορκες δηλώσεις τις οποίες να 

παραδώσει στον δικηγόρο της Καθ’ ης η αίτηση 

Η Καθ’ ης η αίτηση εντός έτερων 30 ημερών 

να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και  

των μαρτύρων της με ένορκες δηλώσεις και να  

την παραδώσει στον Αιτητή – Κάθε πλευρά τα 

έξοδά της 



2 
 

200/19 12/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9.00 π.μ. –  

Υπεράσπιση μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι τις 

10/3/21 

288/19 24/3/21 – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ στην  

παρουσία των δικηγόρων και των διαδίκων –  

Καμιά διαταγή για έξοδα 

314/20 12/3/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

360/19 23/3/21 – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ, ώρα 10.00 π.μ. 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να  

είναι παρόντες στην παρουσία των διαδίκων  

(σύμφωνα με το αίτημά τους) 

410/20 Εκδόθηκε Διάταγμα (€600 μηνιαίως από 1/3/21) 

438/20 8/3/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9.00 

 

Πατρική Αναγνώριση 

 

4/04 21/4/21 – ΚΕΘ (Όπως ήταν το κοινό αίτημα για 

τη συμπλήρωση της προσπάθειας εξώδικης 

διευθέτησης του θέματος) 

 

Υιοθεσία 

 

21/20 15/4/21 – ΕΞΕΤΑΣΗ, ώρα 9.00 π.μ. –  

Θα ειδοποιηθεί το Γραφείο Ευημερίας για  

ετοιμασία έκθεσης 

 

Γενική Αίτηση 

 

18/21 Εκδίδεται Διάταγμα ως η παράγρ. Α – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

 


