
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 4 Ιουνίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

17/19 1/7/21 – ΚΕΘ – Καμιά διαταγή για έξοδα  

Απόσυρση δικηγόρου Καθ’ ου η αίτηση 

793/20 22/9/21 – ΚΕΘ – Καμιά διαταγή για έξοδα –  

Ο Πρωτοκολλητής να ειδοποιήσει το Γραφείο 

Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης 

 

Διατροφή 

 

116/21 22/9/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

93/17 22/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 (με γραπτές 

αγορεύσεις) η Αίτηση τροποποίησης ημερ. 

23/12/20 – Την ίδια ημερομηνία ορίζεται και η 

Εναρκτήρια αίτηση για ΚΕΘ – Καμιά διαταγή για 

έξοδα  

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 4 Ιουνίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

71/21 7.6.21 για δήλωση συμβιβασμού   

109/21 1.7.21 για ΚΕΘ 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι 29.6.21 

Η κλήση δίνεται άδεια να οριστεί 1.7.21  

137/21 29.6.21 για επίδοση 

Γονική Μέριμνα   

184/21 23.6.21 για ΚΕΘ  

Το προσωρινό διάταγμα για την καθ’ης η αίτηση 2 παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται για ΚΕΘ 23.6.21  

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

 
 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

177/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/7/2021 για δήλωση συμβιβασμού.  

Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

114/21 Εκδόθηκε διάταγμα ως οι κοινές δηλώσεις των μερών. 

 

122/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/7/2021 ώρα για δήλωση 

συμβιβασμού. Αν δεν υπάρξει κατάληξη, υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

339/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 6/7/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.   
 

214/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/10/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες. 
Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες ημερ. 9/4/2021, εκδίδεται 

διάταγμα όπως εντός 60 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο 
μέρος αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς 
κάθε διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται ή 

βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχο του τα οποία σχετίζονται 
με το υπό εξέταση ζήτημα και να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε 

άλλο διάδικο μέρος.  Έξοδα στην πορεία  
 

113/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. 
 

107/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 17/6/2021 ώρα 09:00 για 
δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 
 

337/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. 
 

  
 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

553/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 30/9/2021 για οδηγίες. 
Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης 
του Γραφείου Ευημερίας μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

125/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 09:00 για 

δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 
 

166/21 Η μονομερής αίτηση ημερ. 13/5/2021 ορίζεται στις 25/5/2021 
ώρα 09:00 για επίδοση. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

62/17 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 30/9/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Δίδεται παράταση χρόνου στον Καθ΄ ου η αίτηση να 
συμμορφωθεί στις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 



34/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 30/9/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Δίδεται παράταση χρόνου στην Αιτήτρια να 
συμμορφωθεί στις οδηγίες του Δικαστηρίου για καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

 
 

 

 


