
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 14 Δεκεμβρίου 2020 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

116/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

289/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ της 

Αιτήτριας και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση και 

καθορίζονται στο ποσό των €980 συμπεριλαμβ. 

του ΦΠΑ 

143/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

257/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

347/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

361/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

369/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

375/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

394/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

434/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

471/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

486/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

508/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 



541/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

545/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

562/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

563/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στην Ανταπαίτηση στο  

πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση στην  

Ανταπαίτηση 

601/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

607/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

609/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

610/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

613/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

625/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

631/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

634/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

637/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

640/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση 

649/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

654/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

657/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

658/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

 

660/20 

 

Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 



666/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

669/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

672/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

675/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

678/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

680/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

690/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

693/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

699/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

711/20 Εκδίδεται Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) 

714/20 Εκδίδεται Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση 

715/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

798/20 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

852/19 Εκδίδεται Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 14 Δεκεμβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Διαζύγια  

347/18 11/1/21 - ΚΕΘ 

373/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

374/20 11/1/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

405/20 11/1/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

530/20 11/1/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

554/20 11/1/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

557/20 18/1/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

572/20 11/1/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

574/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

621/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

722/20 25/1/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

725/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

728/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

731/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

734/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

743/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

740/20 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

778/19 18/1/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ (περιορισμός επίδικων 

θεμάτων) 

792/19 11/1/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

872/19 25/1/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ (περιορισμός επίδικων 

θεμάτων) 

 



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 Δεκεμβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 

Διαζύγια  

 

427/19 18.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 13.1.21 

836/19 15.3.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 10.3.21 

459/20 25.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 20.1.21 

528/20 18.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 13.1.21 

540/20 18.1.21 για επίδοση  

543/20 18.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 13.1.21 

555/20 18.1.21 για επίδοση  

717/20 18.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 13.1.21 

720/20 18.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 13.1.21 

723/20 18.1.21 για Απόδειξη 

Η γραπτή ένορκη δήλωση έχει καταχωριστεί 

732/20 25.1.21 για επίδοση 

735/20 18.1.21 για Απόδειξη 



Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 13.1.21 

741/20 18.1.21 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 13.1.21 

744/20 18.1.21 για Απόδειξη 

Η γραπτή ένορκη δήλωση έχει καταχωριστεί 

795/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

Διατροφή  

254/19 25.1.21 για ΚΕΘ 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων του 

καθ’ου η αίτηση μέχρι 18.1.21 

428/19 16.4.21 για ακρόαση η ώρα 8.30 

Η αιτήτρια και οι μάρτυρες της να καταχωρίσουν τη μαρτυρία τους μέχρι 29.1.21. 

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 12.3.21. 

Αντίγραφο της μαρτυρίας να δοθεί στους δικηγόρους της αιτήτριας. 

57/20 16.4.21 για ακρόαση η ώρα 8.30 

Η αιτήτρια και οι μάρτυρες της να καταχωρίσουν τη μαρτυρία τους μέχρι 29.1.21. 

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 12.3.21. 

Αντίγραφο της μαρτυρίας να δοθεί στους δικηγόρους της αιτήτριας. 

375/20 12.2.21 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 15.1.21 

Απάντηση στην υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 5.2.21 

Γονική Μέριμνα  

470/20 25.1.21 για επίδοση  

474/20 Η αιτήτρια απαλλάσσεται των όρων του διατάγματος  

Περιουσιακές 

Διαφορές 

 



85/15 18.2.21 είναι ορισμένη για ακρόαση η κυρίως υπόθεση 

Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 18.1.21 

Γραπτές αγορεύσεις να σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώρα 9.00  

 

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

718/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/2/21 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

721/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/2/21 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

724/20 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. 
 

730/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/2/21 ώρα 08:30 για επίδοση. 
 

733/20 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. 
 

736/20 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. 
 

739/20 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. 
 

742/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/2/21 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

117/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/2/21 για οδηγίες.  Συμπλήρωση 
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 8/2/21. Έξοδα στην πορεία. 

 

 
  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 

10/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/2/21 και ώρα 
09.00.  Έκθεση του Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι 
τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

148/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 22/1/21 και ώρα 
09.00.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
354/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 25/1/21 και ώρα 
09.00.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
1/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 

19/1/21 και ώρα 09.00.   Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕς 

 

69/14 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/1/21 και ώρα 
09.00.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 
παρόντες.   Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 


