
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 11 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

47/21 9/6/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Απάντηση στην  

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

187/21 Εκδόθηκε Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης ως 

η παράγρ. Β στις μονομερούς αίτησης – Ο Καθ’ ου 

η αίτηση να καταχωρήσει υπεράσπιση μέσα σε 

21 ημέρες από την επίδοση σε αυτόν στις αίτησης 

Έξοδα στην πορεία – Η εναρκτήρια αίτηση  

παραμένει στις 10/6/21 για επίδοση 

305/20 19/5/20 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που  

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες  

 

Διατροφή 

 

338/20 20/5/21 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ώρα 9:00  

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να  

είναι παρόντες στο Δικαστήριο την πιο πάνω  

ημέρα και ώρα 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

40/15 21/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ (Προσωρινό Διάταγμα),  

ώρα 9:00 – Το Προσωρινό Διάταγμα παραμένει  

σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία – Χωρίς 

έξοδα σήμερα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 11 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

152/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας 

όπως η έκθεση είναι έτοιμη μέχρι τότε. Απαιτείται η φυσική 

παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

448/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2020 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 24/6/2021.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε 

καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

475/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 14/6/2021.  Έξοδα στην πορεία αλλά 

σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

 

509/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 ώρα 08:30 για τον ίδιο 

σκοπό που ήταν ορισμένη σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

543/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

4/12/2020 ορίζονται στις 28/5/2021 για δήλωση συμβιβασμού 

για τελευταία φορά.  Αν δεν υπάρξει κατάληξη, υπεράσπιση και 

ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι τις 26/5/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

563/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 για δήλωση συμβιβασμού.  

Έξοδα στην πορεία. 

591/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

23/12/2020 ορίζονται στις 21/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει εντός 7 ημερών από 

σήμερα. Έξοδα στην πορεία.  Απαιτείται η παρουσία των 

συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.  Σε περίπτωση 

που ο συνήγορος του Αιτητή δεν εμφανιστεί και πάλι στο 

Δικαστήριο, οι αιτήσεις θα απορριφθούν λόγω μη προώθησης. 

 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

380/20 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 4/11/2020 ορίζεται στις 28/5/2021 

για δήλωση συμβιβασμού για τελευταία φορά.  Την ίδια 

ημέρα ορίζεται και κυρίως αίτηση για οδηγίες.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 26/5/2021. Έξοδα στην πορεία.  

 



 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
 

65/18 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  

Συμμόρφωση από πλευράς Αιτητή στην αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 30 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 15 ημερών 

να ανταλλαγούν τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν. Έξοδα 

στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

  

113/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/3/2022 για ακρόαση ώρα 11:00 

και στις 7/10/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες.  Συμμόρφωση 

από πλευράς Καθ΄ ης η αίτηση στον κατάλογο μαρτύρων και 

στη σύνοψη μαρτυρίας εντός 45 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 

στην πορεία.  Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο των 

συνηγόρων όσο και των διαδίκων στις 7/10/2021 ώρα 

08:30. 

 

133/18 Η υπόθεση ορίζεται την 1/7/2021 για οδηγίες.  Συμμόρφωση 

εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 

30 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 
 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 
 

3/21 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα ανεπιφύλακτα και η 

κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

  

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 11 Μαΐου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

279/19 25/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Ένσταση να  

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

353/20 3/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

Έξοδα στην πορεία 

58/21 18/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

93/03 10/6/21 ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 (με γραπτές 

αγορεύσεις) – Έξοδα στην πορεία 

107/15 28/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Έξοδα στην πορεία 

52/17 28/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

35/21 24/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ (Ενδιάμεση αίτηση και 

Προσωρινό Διάταγμα) - Το Προσωρινό Διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε – Έξοδα στην  

πορεία 

 

 


