
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 22 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

78/20 26/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 8:30 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

87/21 28/4/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:30 

95/21 18/5/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

217/19 27/5/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση  

και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να  

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

265/20 18/5/21 – ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ, ώρα 9:00 

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση 

στην Ανταπαίτηση αν υπάρχουν να  

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Διάδικοι παρόντες – 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

557/20 27/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

577/20 27/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ  

 

Διατροφή 

 

100/19 14/5/21 – KEΘ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

256/19 25/5/21 - ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

434/20 18/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση και Ένσταση να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Το προσωρινό  

διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω 

ημερομηνία – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

442/20 27/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – Χωρίς  

έξοδα σήμερα 

450/20 28/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 



μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

466/20 25/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

15/20 25/5/21 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου στον 

Αιτητή να καταχωρήσει ένορκη δήλωση  

αποκάλυψης εγγράφων – Έξοδα στην πορεία  

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Καθ’ ης η  

αίτηση 

102/19 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 μαρτυρίας του εντός περαιτέρω 45 

ημερών από σήμερα και αντίγραφα να  

παραδώσει στον δικηγόρο της Αιτήτριας 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 15/9/21 

Έξοδα στην πορεία 

147/11 12/5/21 – Προγραμματισμός – Παρατείνεται ο 

χρόνος καταχώρισης συμπληρωματικής ένορκης 

δήλωσης εκ μέρους του Καθ’ ου η αίτηση για  

περίοδο 2 εβδομάδων από σήμερα – Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας 

 

  



 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

Διατροφή  

337/19 Oι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

που είναι ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα  

επίδικα θέματα εντός 30 ημερών από σήμερα  

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 26.5.2021 για συμμόρφωση με τα 

διατάγματα  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες  

25/20 12.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες  

189/20 18.5.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

228/20 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

327/20 12.5.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων της 

αιτήτριας μέχρι τότε  

335/20 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

371/20 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

351/20 Oι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

που είναι ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα  

επίδικα θέματα εντός 30 ημερών από σήμερα  

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 26.5.2021 για συμμόρφωση με τα 

διατάγματα  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες  

383/20 25.5.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  



Οι διάδικοι παρόντες 

311/20 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

17/21 25.5.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

29/21 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

Γονική Μέριμνα  

379/15 23.4.21 για δήλωση συμβιβασμού  

585/19 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες  

51/20 Oι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

που είναι ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα  

επίδικα θέματα εντός 30 ημερών από σήμερα  

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 26.5.2021 για συμμόρφωση με τα 

διατάγματα  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

182/20 Oι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

που είναι ήταν στην κατοχή τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα  

επίδικα θέματα εντός 30 ημερών από σήμερα  

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 18.5.2021 για συμμόρφωση με τα 

διατάγματα  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες  

Η ημερομηνία 13.5.21 ακυρώνεται 

286/20 23.4.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι παρόντες 

331/20 18.5.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

14/21 26.5.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε  

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

156/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 ώρα 08:30 για δήλωση 

συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία 

τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων, καθώς 

επίσης και της αρμόδιας κοινωνικής λειτουργού την πιο 

πάνω ημέρα και ώρα. 

 

171/20 H υπόθεση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης και χωρίς έξοδα. 

 

307/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/5/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη. 

Σε περίπτωση που η Αιτήτρια εξακολουθεί να μην συνεργάζεται 

με το Γραφείο Ευημερίας για σκοπούς απόδειξης και μέχρι τις 

20/5/2021 δεν έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Καθ΄ 

ου η αίτηση, όπως αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα της 

δικηγόρου της, η υπόθεση θα απορριφθεί λόγω μη 

προώθησης. 

 

93/21 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των 

μερών. 

 

 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

232/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/6/2021 για οδηγίες. Η κλήση για 

οδηγίες από πλευράς Αιτήτριας παραμένει για οδηγίες την ίδια 

ημέρα. Έξοδα στην πορεία. Να καταχωρηθεί μέχρι τη 

Δευτέρα, 26/4/2021, κλήση για οδηγίες από πλευράς του 

Αιτητή στην ανταπαίτηση και να οριστεί την πιο πάνω ημέρα.  

Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων την 

πιο πάνω ημέρα. 

 

 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

 

123/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/6/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 28/5/2021.  

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Αιτητή. 

 

 

 
ΑΠΑΓΩΓΗ 

 



5/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/5/2021 για οδηγίες με σκοπό την 

απόσυρση της. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 22 Απριλίου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

49/20 7/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Δίδεται παράταση 

χρόνου για την καταχώρηση ενόρκων δηλώσεων  

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι  

τότε – Έξοδα στην πορεία 

97/20 27/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων Αιτητή να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

248/20 4/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

313/20 10/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην  

πορεία 

317/20 8/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, 9:00 – Δίδεται παράταση  

χρόνου στους διαδίκους για συμμόρφωση με  

διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής  

εγγράφων μέχρι τότε 

556/20 10/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έκθεση  

Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι τότε 

559/19 14/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Δίδεται  

Παράταση χρόνου 15 ημερών στην Καθ’ ης η 

αίτηση για συμμόρφωση με τα διατάγματα 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων - 

Οι δύο πλευρές να συμμορφωθούν με τη Δ.30 - 

Έξοδα στην πορεία 

603/19 27/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Διάδικοι να είναι παρόντες 

Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 



59/21 31/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 

121/19 1/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Δίδεται παράταση χρόνου  

στην Αιτήτρια για καταχώρηση ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι  

τότε – Έξοδα στην πορεία 

145/19 18/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 – Δίδεται  

παράταση 15 ημερών στην Αιτήτρια για  

καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης  

εγγράφων – Οι διάδικοι να είναι παρόντες – 

Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον 

του Καθ’ ου η αίτηση 

195/20 25/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 εκτός αν  

καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 19/5/21 – 

Έξοδα στην πορεία 

227/20 31/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

265/20 10/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Συμμόρφωση με Δ.30  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

335/19 28/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Ένορκη  

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων Αιτήτριας να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε –Έξοδα στην πορεία 

389/20 1/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

409/20 3/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

413/20 17/5/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Έξοδα στην πορεία 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

6/19 31/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 (Εναρκτήρια και 

ενδιάμεση αίτηση – Ένσταση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

37/19 1/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 – 

Έξοδα στην πορεία 



129/13 26/4/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην  

πορεία 

 

 

Πατρική Αναγνώριση 

 

4/21 17/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν – Έξοδα 

στην πορεία 

Γενική Αίτηση  

32/21 Εκδόθηκε Διάταγμα ως η παράγρ. Α της αίτησης 

Έξοδα στην πορεία 

 

 


