
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 7 Δεκεμβρίου 2020 

Μ. Τσαγγαρίδης, Πρ., Φ. Κωνσταντίνου, Μ.Χ. Κάιζερ, Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

110/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

299/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

315/20 Εκδίδεται Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

εκτός δικαιοδοσίας ως η παράγρ. Γ της  

μονομερούς Αίτησης ημερ. 3/12/20 

Ο Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρίσει Υπεράσπιση 

μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση σ’ αυτόν 

της αίτησης – Η Εναρκτήρια αίτηση ορίζεται 

για επίδοση στις 25/1/21 

340/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

505/19 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

516/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

517/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

524/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

526/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

532/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

538/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 



553/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

559/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

561/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

564/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση 

565/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

568/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

570/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

571/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

573/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

585/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση  

591/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

594/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

597/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

600/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

602/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

603/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

606/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

612/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

615/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 



συζύγων 

622/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

627/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

630/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

633/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

647/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

648/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

674/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

704/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

710/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

713/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

716/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

779/20 Εκδίδεται Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

εκτός δικαιοδοσίας ως η παράγρ. α) της  

μονομερούς Αίτησης ημερ. 1/12/20 

Η Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρίσει Υπεράσπιση 

μέσα σε 21 ημέρες από την επίδοση σ’ αυτήν 

της αίτησης – Η Εναρκτήρια αίτηση παραμένει 

για επίδοση στις 18/1/21 

788/20 Εκδίδεται Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

εκτός δικαιοδοσίας ως η παράγρ. Α της  

μονομερούς Αίτησης ημερ. 4/12/20 

Η Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρίσει Υπεράσπιση 

μέσα σε 21 ημέρες από την επίδοση σ’ αυτήν 

της αίτησης – Η Εναρκτήρια αίτηση παραμένει 

για επίδοση στις 18/1/21 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 7 Δεκεμβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

44/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

146/20 18/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

544/20 18/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

545/20 14/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

582/20 15/12/20 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

618/20 Η Εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα 

665/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

677/20 11/1/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

680/20 14/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

683/20 11/1/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

686/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

689/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

695/20 11/1/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων  

μέχρι τότε 

698/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

701/20 15/12/20 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

707/20 11/1/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

728/20 14/12/20 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9.00 π.μ.  

(περιορισμός επίδικων θεμάτων) 

778/19 14/12/20 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9.00 π.μ.  

(περιορισμός επίδικων θεμάτων) 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 7 Δεκεμβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

427/19 14.12.20 για επίδοση ώρα 8.30 

232/20 25.1.21 για επίδοση ώρα 8.30 

292/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

369/20 14.12.20 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων 

Η ημερομηνία 8.2.21 ακυρώνεται 

375/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.12.20 

414/20 25.1.21 για επίδοση ώρα 8.30 

435/20 25.1.21 για επίδοση ώρα 8.30 

486/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.12.20 

498/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

654/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.12.20 

678/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.12.20 

681/20 25.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 20.1.21 

684/20 25.1.21 για επίδοση ώρα 8.30 

687/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

690/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 11.12.20 

693/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.12.20 

696/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

699/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.12.20 

702/20 25.1.21 για επίδοση ώρα 8.30 

705/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 



708/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

714/20 14.12.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.12.20 

747/20 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης  

25.1.21 για επίδοση 

Η ημερομηνία 21.12.20 ακυρώνεται 

783/20 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

18.1.21 για επίδοση 

Διατροφή  

420/19 Εκδόθηκε διάταγμα τροποποίησης 

19.3.21 για ΚΕθ 

216/20 Η εναρκτήρια αίτηση και η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 6.7.20 απορρίπτονται 

ως αποσυρθείσες 

283/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Γονική Μέριμνα  

356/19 25.1.21 για ΚΕΘ 

182/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων 

Η ενδιάμεση αίτηση ημερομηνίας 3.7.20 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης 

Τα έξοδα υπέρ της αιτήτριας  

234/20 25.1.21 για ΚΕθ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

250/20 25.1.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

56/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/2/21 για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία. 
 

341/20 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 
χωρίς έξοδα. 

 

403/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

502/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 1/2/21 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

523/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/1/21 για οδηγίες με σκοπό τον 
περιορισμό των επίδικων θεμάτων.  Έξοδα στην πορεία. 

 

619/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/1/21 για οδηγίες με σκοπό τον 

περιορισμό των επίδικων θεμάτων.  Έξοδα στην πορεία. 
 

656/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/2/21 για οδηγίες.  Τροποποιημένη 
υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 11/1/21. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 25/1/21. Έξοδα στην πορεία. 
 

679/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/2/21 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 
ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωρηθεί στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

682/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/2/21 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 
ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωρηθεί στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

685/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 1/2/21 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 
ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωρηθεί στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

691/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/1/21 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 

ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωρηθεί στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

694/20 Η υπόθεση ορίζεται την 1/2/21 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 

ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωρηθεί στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
 



697/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/1/21 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

700/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 18/1/21 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 
ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωρηθεί στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

706/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/2/21 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

709/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/1/21 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 
ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να καταχωρηθεί στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

712/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/1/21 ώρα 08:30 για επίδοση. 
 

715/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/12/20 ώρα 10:00 για απόδειξη. 
Έξοδα στην πορεία. 

Σημειώνεται ότι η ένορκη δήλωση για σκοπούς 
απόδειξης θα καταχωρείται κατόπιν οδηγιών του 
Δικαστηρίου και αφού το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο 

Καθ΄ ου/ης η αίτηση, παρά την επίδοση, παρέλειψε να 
εμφανιστεί στο Δικαστήριο. 

 

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

28/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/12/20 για δήλωση συμβιβασμού. 
Πρακτικό της δήλωσης συμβιβασμού να σταλεί ηλεκτρονικά 

στο Δικαστήριο μέχρι τις 11/12/20. Έξοδα στην πορεία. 

 

167/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/2/21 ώρα 08:30 για επίδοση. 

267/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/2/21 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 15/12/20.  Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 29/1/21.  Έξοδα στην πορεία 
αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας.  Απαιτείται 
η παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων στις 11/2/21 

ώρα 08:30. 

 

 
 
 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
177/19 

 
Εκδόθηκε διάταγμα ως οι δηλώσεις των συνηγόρων. 

 

 

241/20 

 

Εκ συμφώνου εκδίδεται Διάταγμα ως η αιτούμενη θεραπεία Α 
της αίτησης.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 
 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
102/15 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 26/1/21 και ώρα 

09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
45/18 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/2/21 και ώρα 

09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
2/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 8/2/21 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 

 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 

 
10/20 

 
Εκδόθηκε διάταγμα μετά από Απόδειξη. 

 

 

 

 

 

 


