
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 13 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

70/20 28/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Απάντηση στην  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε – Χωρίς 

έξοδα σήμερα 

493/20 4/6/21 – ΚΕΘ (κυρίως αίτηση) 

Δίδονται οδηγίες προς εντός 45 ημερών από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος να αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  

διάδικος μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται  

ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχό του τα 

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο  

μέρος – Έξοδα στην πορεία 

Διατροφή  

176/20 26/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς  

έξοδα σήμερα 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

32/19 12/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Οι δικηγόροι 

που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 13 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

189/20 16.4.21 για KEΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες  

224/20 16.4.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες 

335/20 20.4.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες 

21/21 27.5.21 για KEΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες 

Γονική Μέριμνα  

613/19 18.5.21 για KEΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι παρόντες 

32/21 22.4.21 για δήλωση συμβιβασμού  

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

397/19 Η αίτηση παρακοής ημερ. 25/2/2021 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα και χωρίς έξοδα. 

 

207/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού.  

Έξοδα στην πορεία. Τόσοι οι διάδικοι όσο και οι συνήγοροι 

να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα. 

 

368/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/5/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 7/5/2021.  Έξοδα στην πορεία. 

 

567/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

587/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/5/2021 για δήλωση συμβιβασμού.  

Σε περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τις 6/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

170/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/6/2021 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει εντός 7 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Καθ΄ ης η 

αίτηση. 

 

206/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/5/2021 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει εντός 7 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

336/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει εντός 7 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ΄ ου η 

αίτηση.  Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα. 

 

376/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται 

για επίδοση στις 7/5/2021 ώρα 08:30. 

 

6/21 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται 

για οδηγίες στις 18/5/2021 ώρα 08:30. Υπεράσπιση και 

ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι τις 17/5/2021. Έξοδα στην 



πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων την 

πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

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

19/2/2021 ορίζονται στις 7/5/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Σε περίπτωση μη κατάληξης, υπεράσπιση και ένσταση να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 6/5/2021.  Έξοδα στην πορεία αλλά 

σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 13 Απριλίου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

86/19 14/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε – Η δικηγόρος που εκπροσωπεί την 

Αιτήτρια να είναι παρούσα – Έξοδα στην  

πορεία 

258/19 17/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 π.μ. – Έξοδα στην 

πορεία 

309/18 15/4/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 – Οι δικηγόροι 

να είναι παρόντες 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

13/20 28/5/21 - ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 π.μ. (Ημερομηνία 

που είναι ορισμένη και η κλήση για οδηγίες) 

69/14 7/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 π.μ. – Έξοδα  

στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Αιτητή 

85/19 4/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:30 

 

 


