
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 16 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

50/20 26/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς  

έξοδα σήμερα 

82/20 12/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. 

102/20 12/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8:30 π.μ. 

636/18 19/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

Διατροφή 

 

33/09 21/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ (Κλήση  

ημερομ. 11/11/20), ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

56/21 18/5/21 – KEΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία  

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

242/20 23/4/21 – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ, ώρα 9:00 π.μ. –  

Οι διάδικοι να είναι παρόντες – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

8/17 27/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

107/19 28/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Χρήση Οικογενειακής Στέγης 

 

23/21 23/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Χωρίς έξοδα σήμερα 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 16 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

118/19 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

166/19 27.5.21 για ακρόαση ώρα 8.30 

Γραπτές αγορεύσεις να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Γίνεται αποδεκτή η γραπτή κατάθεση της αιτήτριας 

H μαρτυρία του καθ’ου η αίτηση να καταχωριστεί μέχρι 17.5.21 

428/19 2.6.21 για ακρόαση ώρα 8.30 

Γραπτές αγορεύσεις να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης μαρτυρίας του καθ’ου η αίτηση μέχρι 17.5.21 

57/20 13.5.21 για ΚΕΘ ώρα 8.30 

Την ημέρα εκείνη θα ακουστούν οι αιτήσεις για αντεξέταση ημερομηνίας 16.3.21 και  

8.4.21  

189/20 22.4.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

Αυτές ήταν οι οδηγίες του Δικαστηρίου 

228/20 22.4.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

Γονική Μέριμνα  

469/18 17.6.21 για ΚΕΘ  

Επιφυλάχθηκε ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 15.2.21 

286/20 22.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

Να τηρηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου 

331/20 22.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

486/20 14.5.21 για ΚΕΘ  

Επιφυλάχθηκε ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 23.12.20 

88/21 26.5.21 για ΚΕθ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 24.5.21 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 



92/21 17.5.21 για επίδοση  

  

Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

108/19 19.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου  

Η υπόθεση δεν θα προχωρήσει χωρίς εμφάνιση των δικηγόρων 

21/21 2.6.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 28.5.21   

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

89/21 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.  Η κυρίως 

αίτηση ορίζεται στις 8/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 

 

467/20 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των 

συνηγόρων. 
 

 
 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

255/18 Η ένορκη δήλωση για έκδοση εντάλματος φυλάκισης ημερ. 
2/4/2021 ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  

Δόθηκαν οδηγίες όπως ειδοποιηθεί η Αιτήτρια να είναι παρούσα 
την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

54/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί μέχρι τις 8/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

  



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

113/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/6/2021 ώρα 09:00 για απόδειξη. 

Δόθηκαν οδηγίες όπως ετοιμαστεί η έκθεση του Γραφείου 

Ευημερίας μέχρι τότε. 

 

280/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 31/5/2021 για οδηγίες.  

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

300/20 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 2/4/2021 ορίζεται στις 13/5/2021 

για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 

 

337/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 4/6/2021 ώρα 09:00 για 

απόδειξη. Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες όπως 

ετοιμαστεί η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας μέχρι τότε. 

 

385/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 27/5/2021 ώρα 09:00 για 

απόδειξη. Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες όπως 

ετοιμαστεί η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας μέχρι τότε. 

 

86/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται την 1/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

141/19 Δίδονται οδηγίες όπως η Αιτήτρια καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία της εντός 60 ημερών από σήμερα και αντίγραφα 

να παραδώσει στον Καθ΄ ου η αίτηση. 

Ο Καθ΄ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία 

του εντός περαιτέρω 60 ημερών από την παράδοση σε 

αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας της Αιτήτριας και αντίγραφα 

να παραδώσει στο δικηγόρο της Αιτήτριας. 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 21/9/2021. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

367/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 27/5/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 



27/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 24/5/2021 για οδηγίες. 

Δίδεται παράταση χρόνου στον Καθ΄ ου η αίτηση για 

καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων.  

Έξοδα στην πορεία.  

 

257/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται την 1/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.  Δίδεται παράταση χρόνου 

εκατέρωθεν για καταχώρηση ένορκης δήλωσης στην 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων. 

 

301/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 27/5/2021 για οδηγίες. 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

 
 

ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
 

24/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 28/5/2021 ώρα 09:00 για 

απόδειξη. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 
 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 
 

4/18 Η αίτηση έρευνας ημερ. 11/3/2021 ορίζεται στις 21/5/2021 

ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

85/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 21/5/2021 ώρα 09:30 για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. Δίδεται παράταση χρόνου στον 

Καθ΄ ου η αίτηση για καταχώρηση ένορκης δήλωσης στην 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων. Οι συνήγοροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 
 

 


