
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 25 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

261/20 16/6/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

576/19 1/7/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

Διατροφή  

256/19 10/6/21 - ΚΕΘ 

286/20 1/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – Χωρίς  

έξοδα σήμερα 

337/17 Η Κλήση ημερομ. 4/11/20 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα – Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του 

Καθ’ ου η αίτηση και εναντίον Αιτήτριας όπως θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

13/21 30/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

15/20 16/9/21 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου στην 

Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρήσει ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών από 

σήμερα – Έξοδα στην πορεία 

67/20 1/7/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Ένσταση και απάντηση 

στην υπεράσπιση και υπεράσπιση στην 

ανταπαίτηση 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 

93/20 17/6/21 – KEΘ – Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 25 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

523/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 για οδηγίες.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 22/6/2021. Έξοδα στην πορεία.  

 

61/21 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα. 

169/21 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 20/4/2021 ορίζεται στις 4/6/2021 

για δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

106/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/9/2021 για οδηγίες. Συμμόρφωση 

εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 

60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

 

412/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/9/2021 ώρα 08:30 για δήλωση 

συμβιβασμού.  Σε περίπτωση μη κατάληξης, συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 13/9/2021. Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων την πιο 

πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

 

51/19 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

10/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/9/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 4/6/2021. Έξοδα στην πορεία 

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση. 

Μέχρι τις 11/6/2021 να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και 

να οριστεί με οδηγίες του Δικαστηρίου στις 30/9/2021.  

 

 



 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 25 Μαΐου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

74/21 8/7/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Υπεράσπιση να  

καταχωριστεί μέχρι τότε - Η ενδιάμεση αίτηση 

ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις – 

Ένσταση  να  καταχωριστεί μέχρι 28/6/21 

166/21 Εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα ως το Α και Β της 

μονομερούς αίτησης ημερομ. 13/5/21 – Τα έξοδα 

υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον του Καθ’ ου η 

αίτηση όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο 

καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας 

276/20 7/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

279/19 Εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα ως η σχετική 

αλληλογραφία – Κάθε πλευρά τα έξοδά της– Η 

Εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις  

17/9/21 

Διατροφή  

115/21 3/6/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

145/19 28/6/21 - ΟΔΗΓΙΕΣ 

317/20 8/7/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

195/20 24/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ – Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

19/17 2/7/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:30 



62/14 10/6/21 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ώρα 9:30 – Οι 

δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο 

129/13 28/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 – 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

 


