
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 13 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

31/21 ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

39/21 16/6/21 – ΚΕΘ - Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

55/21 23/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία – Ο Πρωτοκολλητής θα ειδοποιήσει το 

Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης 

119/21 9/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

289/20 Η Εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη 

προώθησης – Καμιά διαταγή για έξοδα 

420/19 30/6/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

505/20 24/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

510/20 23/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

529/20 18/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

533/20 10/6/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση και 

Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Διατροφή 

 

196/20 18/5/21 – ΚΕΘ (κλήση για οδηγίες), ώρα 9:00 –             

Οι Διάδικοι να είναι παρόντες 

260/19 26/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο 



326/20 2/7/21 – ΚΕΘ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

342/20 17/9/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 (που είναι ορισμένη η 

κλήση για οδηγίες) - Χωρίς έξοδα σήμερα 

401/18 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 6 εβδομάδων 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 30/6/21 

Έξοδα στην πορεία 

434/17 23/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ (κλήσεις (2) 

ημερομ. 9/6/20) – Καμιά διαταγή για έξοδα 

443/19 19/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

5/19 22/9/21 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Η Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 

50 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να 

παραδώσει στον δικηγόρο του Αιτητή – Έξοδα 

στην πορεία αλλά όχι εναντίον του Αιτητή 

7/21  17/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

53/20 26/5/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

Προσβολή Πατρικής Αναγνώρισης 

 

11/20 Η Εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα άνευ βλάβης με δικαίωμα 

καταχώρησης νέας – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 13 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

Γονική Μέριμνα  

394/17 H αίτηση παρακοής ορίζεται για ΚΕΘ στις 20.5.2021   

182/20 25.5.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

Περιουσιακές  
Διαφορές 

 

96/19 22.9.21 για ΚΕΘ  

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 δύο μηνών από σήμερα  

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 13 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

56/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 21/9/2021 για οδηγίες. Συμμόρφωση 

εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 

60 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες 

στο Γραφείο Ευημερίας όπως η έκθεση είναι έτοιμη μέχρι τότε.  

 

72/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/9/2021 για οδηγίες. Όσον αφορά 

στην κλήση για οδηγίες ημερ. 19/2/2021, εκδίδονται 

εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

163/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/7/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία τόσο των 

συνηγόρων όσο και των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα 

και ώρα.   

 

199/20 Εκ συμφώνου εκδόθηκε διάταγμα ως η παρ. Α της αίτησης 

ημερ. 31/3/2021 και η κάθε πλευρά τα έξοδα της. Η 

εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 3/6/2021 ώρα 08:30 για 

οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία των 

συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.   

 

547/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 16/9/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 8/6/2021.  Εντός περαιτέρω μίας 

εβδομάδας να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες από πλευράς 

Αιτητή και να οριστεί 16/9/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

559/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/2021 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 15/6/2021.  Έξοδα στην πορεία. 

 

117/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 25/6/2021.  Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα.   

 

129/21 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

30/3/2021 ορίζονται στις 6/7/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

και ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι τις 28/6/2021. Η 

ημερομηνία 21/5/2021 ακυρώνεται.  Έξοδα στην πορεία. 

 

133/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/7/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη.  

Έξοδα στην πορεία. Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας 

για ετοιμασία έκθεσης μέχρι τότε. 



 

 

 
 

 
 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

74/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 25/6/2021.  Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα.   

 

 

 
 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

 

4/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/9/2021 για οδηγίες. Συμμόρφωση 

εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 

60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

  

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 13 Μαΐου 2021 

Σ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Γονική Μέριμνα 

 

110/21 16/9/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00  

Ο Πρωτοκολλητής θα ειδοποιήσει το Γραφείο 

Ευημερίας για τη νέα ημερομηνία και την  

ετοιμασία έκθεσης 

117/20 22/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης Αιτητών μέχρι τότε – Έξοδα στην 

πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον του Καθ’ ου 

η αίτηση 

142/18 10/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Δίδεται  

παράταση χρόνου στην Καθ’ ης η αίτηση για 

συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης και 

ανταλλαγής εγγράφων – Έξοδα στην πορεία 

212/20 5/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 

228/20 20/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 – Οι διάδικοι να 

είναι παρόντες 

236/20 7/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

300/20 21/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία  

327/19 20/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:45 – Οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση και η Καθ’ ης η αίτηση 

να είναι παρόντες – Έξοδα στην πορεία 

463/19 3/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:30 – Έξοδα στην  

πορεία 

 

Διατροφή 

 



61/19 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 30 ημερών 

από σήμερα – Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν 

αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν 

στην άλλη πλευρά ώστε να μη χρειάζεται 

επιθεώρηση – Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για 

ΚΕΘ στις 24/6/21 η ώρα 9:00 π.μ. για 

συμμόρφωση με τα διατάγματα – Η ημερομηνία 

18/5/21 ακυρώνεται – Έξοδα στην πορεία 

63/20 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 40 ημερών 

από σήμερα – Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν 

αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν 

στην άλλη πλευρά ώστε να μη χρειάζεται 

επιθεώρηση – Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για 

ΚΕΘ στις 28/6/21 η ώρα 9:00 π.μ. για 

συμμόρφωση με τα διατάγματα – Έξοδα στην 

πορεία 

75/20 28/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 – Δίδεται  

παράταση χρόνου 30 ημερών και στα δύο μέρη  

για συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης 

και ανταλλαγής εγγράφων 

75/21 24/5/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ, ώρα 9:00 (ημέρα ορισμού  

της μονομερούς αίτησης) – Υπεράσπιση να  

καταχωριστεί μέχρι τότε 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

24/19 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 60 ημερών 



από σήμερα – Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν 

αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν 

στην άλλη πλευρά ώστε να μη χρειάζεται 

επιθεώρηση – Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για 

ΚΕΘ στις 20/9/21 η ώρα 9:00 π.μ. για 

συμμόρφωση με τα διατάγματα – Έξοδα στην 

πορεία 

104/18 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 60 ημερών 

από σήμερα – Αμφότεροι οι διάδικοι να δώσουν 

αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν 

στην άλλη πλευρά ώστε να μη χρειάζεται 

επιθεώρηση – Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για 

ΚΕΘ στις 20/9/21 η ώρα 9:00 π.μ. για 

συμμόρφωση με τα διατάγματα – Έξοδα στην 

πορεία 

 

Γενική Αίτηση 

 

39/21 ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ως η αίτηση - 

θεραπεία (Α) 

 

 


