
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 14 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

27/21 2/6/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση και οι διάδικοι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο – Έξοδα στην πορεία 

112/21 9/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 – 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

123/21 24/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

139/21 20/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Το Προσωρινό 

Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω 

ημερομηνία – Χωρίς έξοδα σήμερα 

545/20 19/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο – Χωρίς έξοδα σήμερα 

581/20 ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – Κάθε πλευρά τα 

έξοδά της 

 

Διατροφή 

 

48/21 26/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες –  

Χωρίς έξοδα σήμερα 

80/21 24/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

100/19 Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία 

της και των μαρτύρων της εντός 45 ημερών από 

σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση 

Ο Καθ’ ου η αίτηση μετά την παράδοση σ’ αυτόν 

της έγγραφης μαρτυρίας της Αιτήτριας να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και των  



μαρτύρων του εντός περαιτέρω 45 ημερών και  

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της  

Αιτήτριας  

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για προγραμματισμός 

στις 30/9/21 - Έξοδα στην πορεία 

200/19 16/6/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση και 

Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 

245/09 4/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 (Κλήση φυλακ. ημ. 

20/4/21)   

270/20  Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  

διάδικος μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται  

ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχό του τα 

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο – 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 29/6/21 

Έξοδα στην πορεία 

370/20 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  

διάδικος μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται  

ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχό του τα 

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο – 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 18/6/21 

Έξοδα στην πορεία 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

93/20 17/6/21 – ΚΕΘ (Εναρκτήρια αίτηση) – 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα  

στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 

του Αιτητή 

Η μονομερής αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 

25/5/21, ώρα 9:00 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

Διατροφή   

81/21 2.6.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες    

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

20/20 6.10.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 12.7.21  

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι 10.9.21 

Κλήση για οδηγίες να καταχωριστεί  

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

567/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/6/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη.  

Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 

έκθεσης.  

 

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

171/19 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 8/4/2021 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα ανεπιφύλακτα και χωρίς έξοδα. 

 

390/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο 

των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα.   

 

417/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 27/5/2021 ώρα 09:30 για 

προγραμματισμό.  Χωρίς έξοδα σήμερα. Απαιτείται η φυσική 

παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα.   

 

276/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/9/2021 για οδηγίες. Όσον αφορά 

στις κλήσεις για οδηγίες ημερ. 3/3/2021 και 17/3/2021, 

εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

ανταλλαγής εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

456/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 28/5/2021. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 14/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 
 

ΑΠΑΓΩΓΗ 
 

5/20 Η υπόθεση ΟΡΊΖΕΤΑΙ στις 28/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες 

με σκοπό την απόσυρση για τελευταία φορά.  Έξοδα στην 

πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 
 

 



 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

 

22/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/2021 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.   

  

56/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/9/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. Να 

καταχωριστεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τις 9/7/2021 από πλευράς Αιτήτριας και μέχρι τις 

10/9/2021 από πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση. Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο 

και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.   

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

Διατροφή   

71/14 Η κλήση-φυλακιστήριο ορίζεται για οδηγίες στςι 18.6.21 ώρα 9.00 

Ένσταση μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία   

35/21 3.6.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

47/21 4.6.21 για οδηγίες 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

51/21 28.5.21 για οδηγίες  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Γονική Μέριμνα  

86/19 7.6.21 για οδηγίες 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

547/19 31.5.21 για οδηγίες  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

137/20 20.9.20 για συμμόρφωση με τα διατάγματα 

Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων που  

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

θέματα εντός 45 ημερών από σήμερα 

Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην  



άλλη πλευρά ώστε να μην χρειάζεται επιθεώρηση 

333/20 28.6.21 για οδηγίες  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

405/20 25.6.21 για απόδειξη 

429/20 2.7.21 για απόδειξη 

480/20 14.6.21 για οδηγίες  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

102/21 Εκδόθηκε διάταγμα 

118/21 Εκδόθηκε διάταγμα 

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

102/15 23.9.21 για Ακρόαση η ώρα 11.00 

Έξοδα στην πορεία 

62/18 17.6.21 για Ακρόαση η ώρα 9.00 

Γραπτές αγορεύσεις 

 

 

 

 


