
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 30 Μαρτίου 2022 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

442/20 15/4/22 – ΚΕΘ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

111/21 11/5/22 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

159/21 11/5/22 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα σήμερα 

295/21 18/5/22 – ΚΕΘ (για τον Καθ’ ου η αίτηση αρ. 3)  

και για ΑΠΟΔΕΙΞΗ (για την Καθ’ ης η αίτηση  

αρ. 1) – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

Καμιά διαταγή για έξοδα  

279/21 13/4/22 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα σήμερα 

372/21 18/5/22 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 – 

Το Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

την πιο πάνω ημερομηνία – Χωρίς έξοδα σήμερα 

540/21 25/5/22 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 

14/22 18/5/22- ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία  

96/21 11/5/22 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

306/21 18/5/22 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Χωρίς έξοδα σήμερα 

369/21 Εκδόθηκε Διάταγμα (€600 μηνιαίως από 1/4/22 - 

€300 για κάθε ανήλικο) – Κάθε πλευρά τα έξοδά 

της  

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

9/17 11/5/22 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 



93/17 26/5/22 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

 

13/21 Η Αιτήτρια να καταχωρήσει τη σύνοψη μαρτυρίας 

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 σύνοψης μαρτυρίας της Αιτήτριας να  

καταχωρήσει τη σύνοψη μαρτυρία του και των 

μαρτύρων του εντός περαιτέρω 45 ημερών και 

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της 

Αιτήτριας – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

6/7/22 – Έξοδα στην πορεία 

27/21 18/5/22 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

 

Υιοθεσία 

 

2/22  4/5/22 – Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε - 

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον της Αιτήτριας 

 


