
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 9 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

83/21 23/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση και Ένσταση να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

272/20 12/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

545/20 14/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Ένσταση και 

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση  

στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν μέχρι τότε – 

Έξοδα στην πορεία 

Διατροφή  

48/21 14/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

311/20 15.4.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες  

351/20 15.4.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες 

69/21  

Γονική Μέριμνα  

505/19 18.5.21 για ΚΕΘ 

15/20 Εκδόθηκε διάταγμα  

76/21 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης.  

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

543/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

4/12/2020 ορίζονται στις 11/5/2021 για δήλωση 

συμβιβασμού.  Αν δεν υπάρξει κατάληξη, υπεράσπιση και 

ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι τις 10/5/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

551/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/6/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

236/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  

Απαιτείται η φυσική παρουσία του συνηγόρου του 

Αιτητή την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

428/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/6/2021 για οδηγίες.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 27/5/2021.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε 

καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 
 

28/21 Εκδόθηκε διάταγμα ως η παρ. Α της αίτησης ημερ. 7/4/2021 

και χωρίς έξοδα. 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

45/17 Η υπόθεση ορίζεται την 1/6/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί στο 

Δικαστήριο μέχρι τις 31/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

279/19 Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

26/3/2021 ορίζονται στις 11/5/2021 για οδηγίες. Ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς Καθ΄ ου η 

αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Ένσταση να καταχωριστεί 

μέχρι τότε όσον αφορά στην ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

26/3/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

555/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 18/6/2021 για οδηγίες.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

61/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 28/5/2021 ώρα 09:00 για 

απόδειξη. Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες όπως 

ετοιμαστεί η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας μέχρι τότε. 

 

101/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 21/5/2021 ώρα 09:00 για 

απόδειξη. Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες όπως 

ετοιμαστεί η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας μέχρι τότε. 

 

228/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 13/5/2021 ώρα 09:30 για 

οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.  Τόσο οι συνήγοροι όσο και 

οι διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και 

ώρα. 

 

520/20 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των 

συνηγόρων. 

 

10/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 10/5/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή.  Οι 

συνήγοροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

339/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 23/4/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.  Οι συνήγοροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 



187/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 09:00 για 

απόδειξη, εκτός αν καταχωριστεί υπεράσπιση μέχρι τις 

18/5/2021. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον της Αιτήτριας. 

 

39/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 14/6/2021 για οδηγίες. 

Απάντηση στην Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τις 

22/4/2021.  Έξοδα στην πορεία. Δίδονται οδηγίες όπως η 

κλήση για οδηγίες καταχωριστεί και οριστεί στις 14/6/2021. 

 

43/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 18/5/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

75/21 Η μονομερής αίτηση ημερ. 6/4/2021 ορίζεται στις 

20/4/2021 ώρα 09:00 για επίδοση. 

 

 

 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

131/17 Δίδονται οδηγίες όπως η Αιτήτρια καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας της εντός 45 

ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ΄ ου η αίτηση. 

Ο Καθ΄ ου η αίτηση να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρία του εντός περαιτέρω 45 

ημερών από την παράδοση σε αυτόν του καταλόγου μαρτύρων 

και σύνοψης μαρτυρία της Αιτήτριας και αντίγραφα να 

παραδώσει στο δικηγόρο της Αιτήτριας. 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 23/9/2021 ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

99/19 Η αίτηση έρευνας ημερ. 11/3/2021 ορίζεται στις 21/5/2021 

ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

85/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 10/5/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. Οι συνήγοροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα και 

ώρα. 

 

 
 


