
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 22 Οκτωβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

 

74/20 

 

11/2/21 - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

102/20 13/11/20 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, 9.00 π.μ. 

163/17 27/11/20 – ΚΕΘ – Οι διάδικοι συμφωνούν όπως  

διοριστεί συγκεκριμένος παιδοψυχολόγος (Μ. Κ.) 

217/20 27/11/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

259/17 3/12/20 – ΚΕΘ – Ετοιμασία έκθεσης από  

Γραφείο Ευημερίας 

295/18 26/11/20 – ΚΕΘ – Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Η Καθ’ ης η αίτηση διατάσσεται να  

είναι παρούσα με ευθύνη του δικηγόρου που την 

εκπροσωπεί  

301/20 2/12/20 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων  

μέχρι τότε 

305/20  3/12/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

314/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα – Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

Διατροφή 

 

242/20 3/12/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

340/19 5/11/20 – ΚΕΘ  

404/16 19/11/20 – ΚΕΘ – Παρατείνεται μέχρι τότε ο  

χρόνος αποκάλυψης εγγράφων για τον Καθ’ ου η 

αίτηση 



 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

2/16 5/11/20 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ 

15/20 3/12/20 – ΚΕΘ – Απάντηση στην τροποποιημένη 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

115/19 27/11/20 – ΚΕΘ – Τυχόν υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε 

 

Προσβολή Πατρότητας 

 

11/20 4/12/20 – ΕΠΙΔΟΣΗ 

 

Χρήση Οικογενειακής Στέγης 

 

66/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα – Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 Οκτωβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

353/19  9.12.20 για Ακρόαση 

Γραπτές αγορεύσεις οι οποίες να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων  

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

θέματα μέχρι 30.10.20 

Η αιτήτρια και οι μάρτυρες της να καταχωρίσουν τη μαρτυρία τους μέχρι  

13.11.20. Αντίγραφο της μαρτυρίας να δοθεί στους δικηγόρους του καθ’ου η αίτηση. 

Ο καθ’ου η αίτηση και οι μάρτυρες του να καταχωρίσουν τη μαρτυρία τους μέχρι  

27.11.20. Αντίγραφο της μαρτυρίας να δοθεί στους δικηγόρους του καθ’ου η αίτηση. 

101/20 4.11.20 για ΚΕΘ  

Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων  

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

θέματα μέχρι 30.10.20 

243/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

255/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα 

Καμιά διαταγή για έξoδα 

351/20 Η μονομερής αίτηση ημερομηνίας 19.10.20 απορρίπτεται λόγω μη προώθησης και 

χωρίς έξοδα 

Γονική Μέριμνα   

296/19 Η εναρκτήρια αίτηση και η ανταπαίτηση απορρίπτονται ως αποσυρθείσες άνευ 

βλάβης 

Κάθε πλευρά τα έξοδα της  

198/20 Εκδόθηκε διάταγμα  

266/20 13.11.20 για δήλωση συμβιβασμού  

286/20 2.12.20 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

290/20 23.11.20 για επίοδση 

Περιουσιακές 

Διαφορές 

 

40/19 2.12.20 για ΚΕΘ 

Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων  

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

θέματα μέχρι 27.11.20 

Η ημερομηνία 29.10.20 ακυρώνεται 



 

 

 

Απαγωγή  

2/20 Η ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση ημερ.18.9.20 επιφυλάχθηκε 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ακρόαση 26.11.20 η ώρα 11.00 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ.Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

503/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/1/21 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Συμμόρφωση από πλευράς Αιτήτριας στον κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 30 ημερών από 

σήμερα. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση.  Απαιτείται η παρουσία 

τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο 

πάνω ημέρα και ώρα.   

 

195/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/12/20 για οδηγίες.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 2/12/20. Άδεια 

δόθηκε στο Γραφείο Χαβιαρά & Φιλίππου ΔΕΠΕ όπως 

αποσυρθούν από συνήγοροι της Αιτήτριας. Έξοδα στην 

πορεία.  Παρακαλούνται οι συνήγοροι των διαδίκων 

όπως συμμορφώνονται με την ανακοίνωση του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερ. 

21/9/20 και αποστέλλουν τα αιτήματα τους 

έγκαιρα. 

 

299/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/12/20 ώρα 08:30 για επίδοση. 

  

307/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/1/21 ώρα 08:30 για απόδειξη.  

Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 

έκθεσης. 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

255/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/1/21 ώρα 08:30 για οδηγίες.  
Συμμόρφωση από πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση στην 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 30 ημερών από σήμερα και 



ακολούθως εντός 10 ημερών συμμόρφωση εκατέρωθεν 
στην ανταλλαγή εγγράφων. Έξοδα στην πορεία. 

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

 
111/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/4/21 ώρα 11:00 για ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις. Με βάση τη Δ. 30 η Αιτήτρια να 
καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της μέχρι τις 

22/12/20 και αντίγραφο να παραδώσει στον δικηγόρο του 
Καθ΄ ου η αίτηση και ο Καθ΄ ου η αίτηση μετά την 

παράδοση σ΄ αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας της 
Αιτήτριας να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του 

μέχρι τις 22/2/21 και αντίγραφο να παραδώσει στον 
δικηγόρο της Αιτήτριας.  Έξοδα στην πορεία. 

 
318/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 3/12/20 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία.  Οι δικηγόροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο 
κατά πόσο έχει γίνει επιθεώρηση των εγγράφων που 

έχουν αποκαλυφθεί και γενικότερα να ενημερώσουν το 
Δικαστήριο για το ενδεχόμενο συμβιβασμού της 

υπόθεσης. 

 
178/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 9/3/21 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 8/12/20.  Την ίδια ημέρα 

(8/12/20) να καταχωρηθούν οι κλήσεις για οδηγίες τόσο 
στην αίτηση όσο και στην ανταπαίτηση και να οριστούν 

στις 9/3/21. Έξοδα στην πορεία. 

 
240/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 10/11/20 ώρα 08:30 για 

απόδειξη.  Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να 

βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 

6/11/20.  

 
252/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/1/21 ώρα 08:30 για απόδειξη 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 25/1/21. 
Έξοδα στην πορεία. 

 
324/20 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 2/10/20 ορίζεται στις 19/11/20 

για οδηγίες. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 

 
 

 



 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

32/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/12/20 για δήλωση 

συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 

 

45/17 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/12/20 για δήλωση 
συμβιβασμού. Σε περίπτωση μη κατάληξης να 

συμμορφωθούν και οι δύο πλευρές στις οδηγίες του 
Δικαστηρίου ημερ. 2/12/19. Έξοδα στην πορεία. 

65/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/1/21 για οδηγίες.  Όσον 
αφορά στην κλήση ημερ. 28/7/20, εκδίδονται 

εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 
εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην 

πορεία. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
279/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 25/2/21 και ώρα 

09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 10/11/20. Απάντηση 
στην Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 1/12/20. Να 
ακολουθηθεί η Δ.30 (κλήση για οδηγίες και Τύπο 25).  Έξοδα 

στην πορεία. 
 

 

 

555/19 
 
 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/3/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 10/11/20.  
Απάντηση στην Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 1/12/20.  

Ακολούθως τα μέρη να συμμορφωθούν με Δ.30 (κλήση για 
οδηγίες και Τύπο 25).  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

61/19 
 

 

Απόφαση Επιφυλάσσεται στην ενδιάμεση αίτηση ημερ. 
20/2/19.  Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 

8/12/20 και ώρα 09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  
Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 


