
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 15 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

18/20 18/5/21 – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ, ώρα 10:00 π.μ. – 

Διάδικοι παρόντες – Χωρίς έξοδα σήμερα 

87/21 22/4/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Έξοδα στην 

πορεία 

342/19 27/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. 

418/20 18/5/21 – KEΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση 

και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να  

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 

406/20 10/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

26/20 24/6/21 – ΚΕΘ – Οποιαδήποτε κλήση για οδηγίες 

δυνάμει της Δ.30 να καταχωρηθεί και οριστεί την  

πιο πάνω ημερομηνία – Έξοδα στην πορεία 

115/19 Εκδόθηκαν διατάγματα – Η Αίτηση και η  

Ανταπαίτηση ως προς τις λοιπές θεραπείες  

απορρίπτονται ως αποσυρθείσες – Κάθε πλευρά 

τα έξοδά της τόσο στην αίτηση όσο και στην  

Ανταπαίτηση 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 15 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

53/21 23.4.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

14/12 Μονομερής αίτηση ημερομηνίας 12.4.21 

Δίνεται η άδεια ως το αίτημα 

Η ημερομηνία 16.4.21 ακυρώνεται 

140/18 20.5.21 για KEΘ  

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 18.5.21  

108/19 16.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Η υπόθεση δεν θα προχωρήσει χωρίς την παρουσία των δικηγόρων  

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

614/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/6/2021 για πλήρη συμμόρφωση. 

 

267/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/6/2021 για προγραμματισμό. 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 27/4/2021.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

428/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/5/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 6/5/2021. Δόθηκαν οδηγίες 

όπως έκθεση του Γραφείου Ευημερίας ετοιμαστεί μέχρι τότε. 

 

583/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

5/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση από 

πλευράς Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 να καταχωρηθεί μέχρι την 

1/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

119/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/6/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία τόσο των 

συνηγόρων όσον και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα 

και ώρα. 

 

84/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί στο 

Δικαστήριο μέχρι τις 21/4/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

98/19 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

12/10/2020 ορίζονται στις 28/5/2021 για δήλωση 

συμβιβασμού. Το πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να 

σταλεί στο Δικαστήριο μέχρι τις 27/5/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

70/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 



  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 14 Απριλίου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

10/19 21/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 π.μ. – Διάδικοι 

παρόντες – Έξοδα στην πορεία 

319/19 18/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 π.μ. –  

Συμμόρφωση Αιτητή με διάταγμα αποκάλυψης 

να γίνει μέχρι τότε – Οι δικηγόροι να 

εμφανιστούν – Έξοδα στην πορεία 

552/20 22/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Συμμόρφωση με Δ.30 – 

Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 

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

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε – Έξοδα 

στην πορεία 

309/18 Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώριση της  

γραπτής μαρτυρίας των διαδίκων, ως ακολούθως 

Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη  

μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό τη 

μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 45 ημερών 

από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση. 

Ο Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη  

μορφή ενόρκων δηλώσεων, εντός 45 ημερών  

από την παράδοση σε αυτόν της μαρτυρίας της 

Αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στον 

Δικηγόρο της Αιτήτριας  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με  



γραπτές αγορεύσεις στις 4/10/21, ώρα 10:30  

Έξοδα στην πορεία 

 

414/19 Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώριση της  

γραπτής μαρτυρίας των διαδίκων, ως ακολούθως 

Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη  

μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό τη 

μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 45 ημερών 

από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση. 

Ο Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία του και των μαρτύρων του υπό τη  

μορφή ενόρκων δηλώσεων, εντός 45 ημερών  

από την παράδοση σε αυτόν της μαρτυρίας της 

Αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στον 

Δικηγόρο της Αιτήτριας  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με  

γραπτές αγορεύσεις στις 30/9/21, ώρα 10:30  

Έξοδα στην πορεία 

 

 

 

 
 


