
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 12 Απριλίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

67/21 19/4/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 π.μ. 

103/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

112/21 17/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

118/21 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

237/20 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

300/20 19/4/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 (Περιορισμός 

επίδικων θεμάτων) – Καμιά διαταγή για έξοδα 

554/20 10/5/21 – ΚΕΘ, ώρα 9:00 π.μ. – Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

572/20 17/5/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

818/20 10/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

886/19 17/5/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 π.μ. – Χωρίς  

έξοδα σήμερα 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ 12 Απριλίου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

1/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

25/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

37/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 



100/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

106/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

109/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

121/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

136/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

267/20 Εκδόθηκε Διάταγμα Τροποποίησης ως οι παρ. 

Α και Β της αίτησης ημ. 8/4/21 – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

827/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 12 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 

Διαζύγια  

 

806/19 Εκδόθηκε διαζύγιο  

705/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

816/20 Eκδόθηκε διαζύγιο  

831/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

837/20  Εκδόθηκε διαζύγιο 

843/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

846/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

849/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

2/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

59/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

62/19 Εκδόθηκε διαζύγιο 

71/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

74/21  Εκδόθηκε διαζύγιο 

77/21  Εκδόθηκε διαζύγιο 

80/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

83/21  Εκδόθηκε διαζύγιο 

89/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

92/21  Εκδόθηκε διαζύγιο 

188/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

902/19 17.5.21 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων  

204/20 19.4.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 14.4.21 

232/20 17.5.21 για απόδειξη  



Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 

304/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης  

387/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης  

399/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης  

405/20 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης  

684/20 17.5.21 για επίδοση  

687/20 17.5.21 για απόδειξη εκτός αν καταχωριστεί υπεράσπιση μέχρι 12.5.21  

696/20 17.5.21 για ακρόαση με περιορισμό επίδικων θεμάτων 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε  

702/20 17.5.21 για επίδοση  

Να καταχωριστεί ένορκη δήλωση με τεκμήριο που να αποδεικνύει την υποκατάστατη 

επίδοση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της καθ’ης η αίτηση 

792/20 17.5.21 για επίδοση 

795/20 17.5.21 για επίδοση 

Για να συμπληρωθεί η προθεσμία καταχώρισης υπεράσπισης 

5/21 17.5.21 για επίδοση  

20/21 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.21 στο πρόσωπο και των  

δύο διαδίκων 

23/21 17.5.21 για επίδοση 

26/21 17.5.21 για επίδοση 

44/21 19.4.21 για ΚΕΘ  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

47/21 17.5.21 για επίδοση 

95/21 17.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 12.5.212 

113/21 17.5.21 για απόδειξη εκτός αν καταχωριστεί Υπεράσπιση μέχρι 12.5.21 

Γονική Μέριμνα  

182/20 22.4.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 



Διάδικοι παρόντες 

Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου   

234/20 19.5.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

270/20 19.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση της αρμόδιας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών να  

καταχωριστεί μέχρι 12.5.212 

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

56/18 17.5.21 για δήλωση συμβιβασμού  

 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 

557/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση 

με περιορισμό επίδικων θεμάτων. Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

888/19 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

984/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση 

με περιορισμό επίδικων θεμάτων. Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

17/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

146/20 Η υπόθεση απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα και χωρίς έξοδα. 

 

290/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο. 

 

329/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες. 

Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες ημερ. 7/12/2020, 

εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

ανταλλαγής εγγράφων εντός 30 ημερών από σήμερα. Έξοδα 

στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα.  

 

493/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 για οδηγίες.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 24/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

523/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

544/20 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και χωρίς έξοδα. 

 

583/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

598/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 24/5/2021.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

619/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 24/5/2021.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

652/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 



661/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

697/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 για οδηγίες.  

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 10/5/2021.  

Έξοδα στην πορεία. Οι συνήγοροι των διαδίκων να 

ενημερώσουν ηλεκτρονικά το Δικαστήριο μέχρι τις 

14/5/2021 αν υπάρχει ενδεχόμενο να περιορίσουν τα 

επίδικα θέματα. 

 

712/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

718/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

721/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

727/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

757/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες 

με σκοπό τον περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην 

πορεία. Απαιτείται η παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

778/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/4/2021 ώρα 09:00 για ακρόαση 

με περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην πορεία. 

 

799/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

805/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

811/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

814/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

820/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

841/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

6/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

12/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

15/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

18/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

24/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

36/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 31/5/2021.  

Έξοδα στην πορεία. 

 



51/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

57/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 24/5/2021.  

Έξοδα στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Αιτητή. 

 

60/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

63/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

81/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

90/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

93/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

114/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

117/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

221/21 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση. 

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

398/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/5/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

412/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/5/2021 για οδηγίες.  

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 18/5/2021. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

45/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/5/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 12 Απριλίου 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 

Διατροφή  

 

159/20 21.5.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00 

337/20 Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 26.4.21 ώρα 9.00 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 21.4.21 

Γραπτές αγορεύσεις 

Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 26.4.21 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν  ενώπιον του  

Δικαστηρίου  

11/21 27.5.21 για επίδοση ώρα 9.00  

Γονική Μέριμνα  

65/20 Επιφυλάχθηκε ενδιάμεση απόφαση 

Εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 8.6.21 για ΚΕΘ  

Έξοδα στην πορεία  

117/20 13.5.21 για ΚΕΘ ώρα 10.00 

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων αιτητών να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 

354/20 17.5.21 για οδηγίες  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

123/19 22.4.21 για δήλωση συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν  

 

 

 


