
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 8 Μαρτίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Διαζύγια  

1/21 5/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

4/21 10/5/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

7/21 19/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

10/21 19/4/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

13/21 26/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

16/21 26/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

19/21 10/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

22/21 26/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

25/21 12/4/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

31/21 19/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε 

34/21 5/4/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

36/19 14/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, 11:00 π.μ. - Ο Αιτητής να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και των 

μαρτύρων του εντός 45 ημερών από σήμερα και 

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της Καθ’ 

ης η αίτηση 

Η Καθ’ ης η αίτηση μετά την παράδοση σ’ αυτήν 

της έγγραφης μαρτυρίας του Αιτητή να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των  

μαρτύρων της εντός περαιτέρω 45 ημερών και  

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο του  

Αιτητή – Έξοδα στην πορεία 

37/21 12/4/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

43/21 19/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

46/21 10/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 



49/21 29/3/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

52/21 26/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

55/21 19/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

58/21 19/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

303/20 12/4/21 - ΟΔΗΓΙΕΣ 

389/20 19/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

572/20 12/4/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

671/18 17/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, 11:00 π.μ. - Ο Αιτητής να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και των 

μαρτύρων του εντός 20 ημερών από σήμερα και 

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο της Καθ’ 

ης η αίτηση 

Η Καθ’ ης η αίτηση μετά την παράδοση σ’ αυτήν 

της έγγραφης μαρτυρίας του Αιτητή να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των  

μαρτύρων της εντός περαιτέρω 20 ημερών και  

αντίγραφα να παραδώσει στον δικηγόρο του  

Αιτητή – Έξοδα στην πορεία 

677/20 26/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

722/20 19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 14/4/21 – Έξοδα στην  

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Αιτητή 

755/20 22/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

758/20 19/4/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

764/20 19/4/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση 

και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να  

καταχωρηθούν μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

784/18 22/3/21 – ΚΕΘ – Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

800/20 29/3/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

803/20 5/4/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

806/20 5/4/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 



ΠΙΝΑΚΙΟ 8 Μαρτίου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

135/19 Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το  

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση – Καμιά διαταγή  

για έξοδα 

431/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

668/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα  

749/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

752/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

791/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

809/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 
319/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/4/21 και ώρα 

009.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 15 ημερών στον Αιτητή για 
να συμμορφωθεί με το διάταγμα αποκάλυψης και ανταλλαγής 
εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον 

της Καθ΄ης η αίτηση. 
 

 
335/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 8/4/21 και ώρα 

09.00.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων Αιτήτριας να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
97/20 

 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 22/4/21 και ώρα 

09.00.  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 μην χρειάζεται επιθεώρηση.  Έξοδα στην 
πορεία.   Η ημερ. 11/3/21 ακυρώνεται.  

 

 

153/20 
 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Συμμόρφωση στις 26/4/21 και 
ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
313/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 22/4/21 και ώρα 

09.00.  Έκθεση του γραφείου ευημερίας να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

317/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 22/4/21 και ώρα 
09.00.  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 μην χρειάζεται επιθεώρηση.  Έξοδα στην 

πορεία.    

 
300/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 13/5/21 και ώρα 

09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
354/20 

 



Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/4/21 και ώρα 

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

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

121/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 22/4/21 και ώρα 
09.00 για συμμόρφωση με τα διατάγματα.  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 
μην χρειάζεται επιθεώρηση.  Έξοδα στην πορεία.    

 

 

391/19 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 13/5/21 και ώρα 
09.00. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

27/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/4/21 και ώρα 
09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 15 ημερών στον Καθ΄ου η 
αίτηση για καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
119/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση και κλήση για οδηγίες ορίζεται για Οδηγίες 

στις 19/3/21 και ώρα 09.00.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Τύπος 
25 του Καθ΄ου η αίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
245/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/4/21 και ώρα 

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

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
93/03 

 
Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 6/4/21 και ώρα 10.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
112/19 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/4/21 και ώρα 
09.00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 
 

  



13/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 13/4/21 και ώρα 

09.00 για συμμόρφωση με Δ.30.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
24/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/4/21 και ώρα 

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

 

71/20 

 
Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 20/4/21 και ώρα 09.00 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 14/4/21 Έξοδα 
στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον Αιτητή. 

 

 

92/20 

 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/4/21 και ώρα 
09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

98/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 6/4/21 και ώρα 

09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

 

 

 

 

 


