
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 20 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

47/21 11/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Αιτητή 

 

Διατροφή 

 

260/19 13/5/21 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου στον 

Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρήσει ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην 

πορεία 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

144/19 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 13/4/2021 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα ανεπιφύλακτα και χωρίς έξοδα. 

 

207/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/4/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Τόσο οι συνήγοροι όσο και οι διάδικοι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

340/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

380/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/6/2021 ώρα 08:30, εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 31/5/2021.  Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

 

404/20 Εκδόθηκε διάταγμα μετά από απόδειξη. 

 

65/21 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των 

συνηγόρων των διαδίκων. 

 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

382/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 για οδηγίες. Συμμόρφωση 

από πλευράς Αιτητή στην αποκάλυψη εγγράφων εντός 30 

ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 10 ημερών να 

ανταλλαγούν τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν. Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Καθ΄ ης η 

αίτηση. 

 

252/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/6/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 21/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
 

96/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 21/5/2021.  Έξοδα στην 

πορεία.  Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 



109/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 31/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

115/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 για δήλωση συμβιβασμού. 

Πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί μέχρι τις 

13/5/2021.  Αν δεν υπάρξει κατάληξη, συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 13/5/2021.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 

130/20 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των 

συνηγόρων των διαδίκων. 

 

 
  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 20 Απριλίου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

296/20 28/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Απάντηση στην 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και  

συμμόρφωση με Δ. 30 – Έξοδα στην πορεία 

327/19 13/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι  

που χειρίζονται την υπόθεση και η  

Καθ’ ης η αίτηση να είναι παρόντες – 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε – 

Έξοδα στην πορεία 

365/20 27/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

603/19 22/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Έξοδα στην πορεία 

Διατροφή  

75/21 7/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην  

πορεία 

226/20 Εκδόθηκαν Διατάγματα – Δήλωση διαδίκων  

καθίσταται Κανόνας Δικαστηρίου - Η κάθε πλευρά 

τα έξοδά της 

324/18 1/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Δίδεται παράταση χρόνου 

στην Αιτήτρια για συμμόρφωση με τα διατάγματα 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι 

τότε 

357/20 14/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Γραπτή                

ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 

μια ημέρα προηγουμένως 

465/20 24/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 



να καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην  

πορεία 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

2/19 21/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Δίδεται  

παράταση χρόνου στον Αιτητή για συμμόρφωση 

με τα διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

35/20 31/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

41/14 24/5/21 – AΚΡΟΑΣΗ, ώρα 10:30 – Έξοδα στην  

πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον Αιτήτριας 

71/20 27/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Απάντηση στην 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα 

στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Αιτητή 

112/19 29/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε και συμμόρφωση με Δ.30 

Έξοδα στην πορεία 

 

 
 


