
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 2 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

55/21 13/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. 

63/21 23/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

217/19 22/4/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση  

και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να  

καταχωριστούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ’ ου  

η αίτηση 

Διατροφή  

32/21 19/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. 

Περιουσιακές Διαφορές  

89/16 19/4/21 – ΚΕΘ – Έξοδα στην πορεία 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 2 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 

Διατροφή  

 

242/19 20.5.21 για Ακρόαση ώρα 8.30 

Γραπτές Αγορεύσεις  

Να σταλούν ηλεκτρονικά  

345/19 Επιφυλάχθηκε απόφαση 

371/20 14.4.21 για ΚΕΘ  

Τύπος 25 να καταχωρηθούν και από τις δύο πλευρές  

459/20 17.5.21 για επίδοση  

21/21 13.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες   

29/21 14.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

37/21 21.4.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.4.21 

Γονική Μέριμνα  

333/18 16.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες   

534/20 19.5.21 για ΚΕΘ 



Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

60/21 19.5.21 για ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες 

Η ημερομηνία 2.4.21 ακυρώθηκε με τον ορισμό της υπόθεσης στις 10.4.21 

Η ημερομηνία 10.4.21 που ήταν ορισμένη ακυρώθηκε 

64/21 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης 

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

116/19 7.4.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

156/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 ώρα 08:30 για δήλωση 
συμβιβασμού.  Έξοδα στην πορεία. Τόσο οι συνήγοροι όσο 

και οι διάδικοι, καθώς επίσης και λειτουργός ευημερίας, 
να είναι παρόντες στην πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

183/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/4/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη.  
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 14/4/2021. Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 

340/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

507/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη. 

Χωρίς έξοδα σήμερα.  
 

53/21 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα. 
 

65/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 
Έξοδα στην πορεία. Το πρακτικό δήλωσης συμβιβασμού να 
σταλεί ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο μέχρι τις 19/4/2021.  

 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

308/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/5/2021 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 20/4/2021. Τα σημερινά έξοδα 
επιδικάζονται υπέρ του Αιτητή και εναντίον της Καθ΄ ης η 
αίτηση. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα να αποστέλλονται 

εγκαίρως στο Δικαστήριο και στη σωστή ηλεκτρονική 
διεύθυνση. 

 

364/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/6/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 7/6/2021. Έξοδα 
στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 
 

380/20 Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 
4/11/2020 ορίζονται στις 11/5/2021 για δήλωση 

συμβιβασμού. Το πρακτικό δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί 
στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά μέχρι τις 10/5/2021. Σε 

περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 
τις 10/5/2021.  Έξοδα στην πορεία. 



 

432/20 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των 
συνηγόρων. 

 

448/20 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των 

συνηγόρων. Ο συνήγορος του Καθ΄ ου η αίτηση να 
μεριμνήσει όπως βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου σημείωμα εμφάνισης του. 

 

460/20 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα. 
 

 
 

 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 
 

3/21 Εκδόθηκε εκ συμφώνου προσωρινό διάταγμα ως οι κοινές 
δηλώσεις των συνηγόρων. Η κυρίως αίτηση ορίζεται στις 

11/5/2021 για οδηγίες. Η ημερομηνία 9/4/2021 
ακυρώνεται. 

 

  



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 2 Απριλίου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

58/21 11/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Υπεράσπιση να  

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

300/20 16/4/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Ένσταση να καταχωριστεί 

μέχρι τότε  - Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι  

τότε – Έξοδα στην πορεία 

415/19 19/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Έξοδα στην πορεία 

568/20 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

 

Διατροφή 

 

35/21 14/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 


