
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 24 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

3/20 20/9/21 – KEΘ – Δίδεται παράταση χρόνου στην 

Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία  

της και των μαρτύρων της εντός 45 ημερών από 

σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στον 

δικηγόρο του Καθ’ ου η αίτηση 

Δίδεται παράταση χρόνου στον Καθ’ ου η αίτηση 

μετά την παράδοση σ’ αυτόν της έγγραφης 

μαρτυρίας της Αιτήτριας να καταχωρήσει την  

έγγραφη μαρτυρία του και των μαρτύρων του  

εντός περαιτέρω 45 ημερών και αντίγραφα να 

παραδώσει στον δικηγόρο της Αιτήτριας – Χωρίς 

έξοδα σήμερα 

46/21 28/6/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση και 

Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

55/21 14/6/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

172/21 28/6/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

184/21 14/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

190/21 Η Εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα άνευ βλάβης με δικαίωμα 

καταχώρησης νέας – Καμιά διαταγή για έξοδα 

238/21 7/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

241/21 14/6/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

244/21 5/7/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία 
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247/21 31/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία 

250/21 14/6/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

253/21 14/6/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

317/18 31/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 11:00 – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

671/18 7/6/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 9:00 (Περιορισμός 

επίδικων θεμάτων)  

683/20 31/5/21 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ώρα 9:00 – Οι 

δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο – Χωρίς έξοδα σήμερα 

764/20 28/6/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση και 

Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

889/19 8/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ 24 Μαΐου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

4/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

19/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

85/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

181/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

187/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 
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196/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο της Καθ’ ης η αίτηση – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

310/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

554/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 24 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

756/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

834/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

840/20 Eκδόθηκε διαζύγιο  

65/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

194/21  Εκδόθηκε διαζύγιο 

346/20 31.5.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου ώρα 8.30  

47/21 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης 

Η ενδιάμεση αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης 

239/21 28.6.21 για επίδοση 

248/21 7.6.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 2.6.21  

251/20 28.6.21 για επίδοση  

254/21  7.6.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 2.6.21 

Γονική Μέριμνα  

394/17 Η αίτηση παρακοής ορίζεται για ακρόαση στις 5.10.21  

Η καθ’ης η αίτηση να είναι παρούσα με την ίδια εγγύηση  

585/19 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης και χωρίς έξοδα  

128/21 3.6.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου ώρα 8.30 

168/21 1.6.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου ώρα 8.30 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 24 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

620/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη 

για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων 

και δεν θα ζητηθούν έξοδα. Ένορκη δήλωση για σκοπούς 

απόδειξης να βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου 3 

εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

376/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

580/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση με 

περιορισμό επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην πορεία. Να είναι 

έτοιμη η πλευρά της Αιτήτριας στην Ανταπαίτηση να 

προχωρήσει εκείνη την ημέρα σε απόδειξη και να γίνουν οι 

σχετικές δηλώσεις. 

 

586/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες.  

Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

616/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

691/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη 

για τελευταία φορά. Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης 

να βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως. Χωρίς έξοδα σήμερα.  Αν δεν υπάρξει και πάλι 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα 

απορριφθεί λόγω μη προώθησης. 

 

769/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση για 

τελευταία φορά.  

 

772/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

829/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη 

για τελευταία φορά. Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης 

να βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως. Χωρίς έξοδα σήμερα.  Αν δεν υπάρξει και πάλι 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα 

απορριφθεί λόγω μη προώθησης. 
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30/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Χωρίς έξοδα σήμερα.   

 

72/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

105/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

132/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για 

προγραμματισμό. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 

14/6/2021. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

147/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

150/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

156/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

180/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

237/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

240/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

246/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

249/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 13/9/2021. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

252/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 για οδηγίες. Σε περίπτωση 

που δεν καταλήξουν οι συνήγοροι πώς θα προχωρήσουν, 

υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 25/6/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

335/21 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 24 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

91/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 18/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Δίδεται παράταση χρόνου για τελευταία φορά στους 

διαδίκους για καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

27/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Δίδεται παράταση χρόνου στον Καθ΄ ου η αίτηση για 

καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

79/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/10/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις.  

Η Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και των 

μαρτύρων της υπό τη μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 60 

ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο 

του Καθ΄ ου η αίτηση. 

Ο Καθ΄ ου η αίτηση να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του 

και των μαρτύρων του υπό τη μορφή ενόρκων δηλώσεων εντός 

60 ημερών από τη λήψη της μαρτυρία της Αιτήτριας και 

αντίγραφα να παραδώσει στο δικηγόρο της Αιτήτριας. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

187/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 30/9/2021 για οδηγίες.  

Απάντηση στην υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

4/6/2021. Έξοδα στην πορεία. Μέχρι τότε οι δύο πλευρές να 

συμμορφωθούν με τη Δ.30 (κλήση για οδηγίες και παράρτημα). 

 

397/20 Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 

13/11/2020 ορίζονται στις 2/7/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες και 

η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 12/3/2021 για συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση ορίζεται την ίδια ημέρα για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις.  Έξοδα στην πορεία. 

 

405/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 25/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 
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465/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται την 1/7/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

7/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται την 1/7/2021 για οδηγίες. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

23/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 11/6/2021 ώρα 09:00 για 

δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 

 

  
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

335/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. Δόθηκε η άδεια στον κ. 

Καλογήρου όπως αποσυρθεί από δικηγόρος του Καθ΄ ου η 

αίτηση. Τόσο η συνήγοροι όσο και οι διάδικοι να είναι 

παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

224/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 09:00 για 

δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 

 

166/21 Η μονομερής αίτηση ημερ. 13/5/2021 ορίζεται στις 25/5/2021 

ώρα 09:00 για επίδοση. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

41/14 Η εναρκτήρια αίτηση επαναορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 11:00 

για ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

84/15 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 09:00 για 

δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 

 

33/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 18/6/2021 ώρα 10:00 για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. Τόσο οι συνήγοροι όσο και οι 

διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

2/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

6/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
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35/21 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 23/4/2021 ορίζεται στις 3/6/2021 

ώρα 09:00 για επίδοση. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

19/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 22/6/2021 ώρα 09:00 για 

επίδοση.  

 

 

 


