
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 8 Οκτωβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

70/20 25/11/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

126/20 20/11/20 - ΚΕΘ 

165/20 11/11/20 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση Δικογράφων 

μέχρι τότε 

419/18 19/11/20 – ΚΕΘ 

548/19 18/11/20 – ΚΕΘ - Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

596/18 27/11/20 - Προγραμματισμός 

 

Διατροφή 

 

401/18 12/11/20 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση Δικογράφων 

μέχρι τότε 

256/19 6/11/20 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

57/16 27/11/20- ΚΕΘ 

102/19 14/1/21- ΚΕΘ – Να γίνουν οι σχετικές κλήσεις 

136/17 27/11/20 – ΚΕΘ – Οι δικηγόροι που χειρίζονται 

την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

την πιο πάνω ημέρα και ώρα 

Αποκλειστική Χρήση  

100/19 9/12/20 – Δήλωση Συμβιβασμού 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 8 Οκτωβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

216/20 9.11.20 για ΚΕΘ η  εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση  

259/20 Η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 6.10.20 ορίζεται 9.10.20 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Γονική Μέριμνα  

186/14 Η αίτηση παρακοής ορίζεται για ΚΕΘ 4.11.20 

Ένσταση μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

306/17 10.12.20 για ΚΕΘ για να κατατεθεί η συμπληρωματική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας 

13.1.21 για ακρόαση η ώρα 11.00 

Ονομαστικός κατάλογος από πλευράς αιτήτριας μέχρι 9.11.20 

Ονομαστικός κατάλογος από πλευράς καθ’ου η αίτηση μέχρι 9.12.20 

87/20 19.11.20 για Απόδειξη  

270/20 9.11.20 για επίδοση  

Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

56/20 16.11.20 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση μέχρι τότε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ.Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

574/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/11/20 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι 

τότε. Απαιτείται η παρουσία τόσο των συνηγόρων 
όσο και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

302/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/10/20 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί και να 
σταλεί στο Δικαστήριο τρεις εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως.  Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων 
την πιο πάνω ημέρα και ώρα. Έξοδα στην πορεία. 

 

414/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/11/20 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Συμπλήρωση τροποποιημένων δικογράφων να γίνει εντός 

5 ημερών από σήμερα. Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης.  Απαιτείται η παρουσία 

των συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και 
ώρα. Έξοδα στην πορεία. 

 

24/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/1/2021 για πλήρη 
συμμόρφωση.  Ένορκη δήλωση συμμόρφωσης να 

βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου 2 εργάσιμες 
ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

96/20 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης 

και χωρίς έξοδα. 
 

263/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/11/20 για οδηγίες. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

78/20 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα. Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 4/6/20 
ακυρώνεται. 

 
 

 



ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

89/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/1/21 για οδηγίες για σκοπούς 

διευθέτησης. Έξοδα στην πορεία. 

23/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/12/20 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 19/11/20. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
420/18 

 
Η αίτηση παρακοής ορίζεται για Οδηγίες στις 19/11/20 και ώρα 

09.00.  Έξοδα στην πορεία.     
 

 
319/19 

 
Δίδεται παράταση χρόνου 45 ημερών για συμμόρφωση με τα 
διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων. 

 

 

335/19 

 

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. 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 10/12/20 και ώρα 
09.30 για συμμόρφωση με τα διατάγματα.  Οι δικηγόροι που 
χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.  

Έξοδα στην πορεία. 
  

 
379/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/12/20 και ώρα 

09.00.  Οι δικηγόροι να συμμορφωθούν με την Δ.30.  Έξοδα 
στην πορεία. 
 

 
463/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/12/20 και ώρα 

09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου στην πλευρά της Αιτήτριας 
για να συμμορφωθεί με τα διατάγματα αποκάλυψης και 

ανταλλαγής εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
495/19 

 
Στην βάση του κοινού γραπτού αιτήματος των συνηγόρων των 
διαδίκων, εκδίδεται τελικό διάταγμα ως το προσωρινό διάταγμα 

ημερ. 30/3/20.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 
 

 
603/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/11/20 και ώρα 

09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

  



145/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/12/20 και 
ώρα 09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 45 ημερών στην 
Αιτήτρια για να συμμορφωθεί με τα διατάγματα αποκάλυψης 

και ανταλλαγής εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
339/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/11/20 και 

ώρα 09.00 Δίδεται παράταση χρόνου 45 ημερών για 
συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 
εγγράφων.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

226/20 

 

Η εναρκτήρια και η ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για Οδηγίες στις 
16/11/20 και ώρα 09.00.  Υπεράσπιση και ένσταση να 

καταχωριστούν μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

84/15 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/11/20 και ώρα 
09.00.  Έξοδα στην πορεία.   
 

 

47/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 24/11/20 και 

ώρα 09.00 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 
19/11/20.  Έξοδα στην πορεία.   

 
 

 

 


