
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 28 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διατροφή 

 

100/21 22/9/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση και Ένσταση να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία – 

Η ημερομηνία 3/6/21 ακυρώνεται 

104/21 11/6/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα σήμερα 

324/14 1/7/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ (Αίτηση μηνιαίων δόσεων) – 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

356/19 9/6/21 – KEΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο – Καμιά διαταγή για έξοδα 

450/20 30/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 28 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

395/18 Η κλήση ημερομηνίας 14.5.2021 ορίζεται για ΚΕΘ στις 11.6.21 

125/21 Η ενδιάμεση αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης 

Η διαδικασία θα προχωρήσει με την εναρκτήρια αίτηση 

Γονική Μέριμνα  

152/21 29.9.21 για Απόδειξη 

200/21 Η ενδιάμεση αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης 

Η διαδικασία θα προχωρήσει με την εναρκτήρια αίτηση 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 28 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

298/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/9/2021 για πλήρη συμμόρφωση. 

24/20 Υπήρξε πλήρης συμμόρφωση και οι Αιτητές τήρησαν απόλυτα 

το Διάταγμα του Δικαστηρίου ημερ. 4/3/2020, γι΄ αυτό 

απαλλάσσονται των όρων αυτού. 

 

215/20 Εκδόθηκε διάταγμα μετά από απόδειξη. 

368/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/9/2021 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 

έκθεσης. 

 

507/20 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα. 

587/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/6/2021 ώρα 08:30 π.μ., εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 1/6/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

81/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/9/2021 ώρα 08:30 π.μ., εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 10/9/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

145/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 08:30 π.μ., εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 13/9/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

149/21 Εκδόθηκε διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των συνηγόρων των 

διαδίκων. 

 

 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

255/18 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και το ένταλμα ημερ. 2/4/2021 

ορίζονται στις 11/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο των 

συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα 

και ώρα. 

 

380/20 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 4/11/2020 ορίζεται την 1/6/2021 

ώρα 08:30 για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις και η κυρίως 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημέρα.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 31/5/2021. Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 



38/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/9/2021 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 15/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

Το αργότερο μέχρι τις 22/6/2021 να καταχωρηθεί η κλήση για 

οδηγίες και με οδηγίες του Δικαστηρίου να οριστεί στις 

23/9/2021.  Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

 

102/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/2021 για οδηγίες.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι την 1/7/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

31/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/9/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 17/9/2021.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 28 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

395/18 26.10.21 για ακρόαση ώρα 10.30 

Γραπτές αγορεύσεις 

Η αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των μαρτύρων της υπό  

την μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 60 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να  

παραδώσει στο 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 60 ημερών από την παράδοση σε αυτόν της 

μαρτυρίας της αιτήτριας και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο της αιτήτριας  

51/21 Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 25.6.21  

ώρα 9.00 

Yπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε  

Έξοδα στην πορεία 

Γονική Μέριμνα  

61/20 11.6.21 για Απόδειξη 

528/20 16.9.21 για επίδοση ώρα 8.30  

150/21 Εκδόθηκε διάταγμα 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

13/20 20.9.21 για οδηγίες 

Εκδίδεται διάταγμα στη βάση της κλήσης ημερ. 19.3.21 για εκατέρωθεν αποκάλυψη  

και ανταλλαγή εγγράφων εντός 45 ημερών από σήμερα 

 

 

 

 

 


