
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 7 Ιουνίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

292/21 14/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

295/21 28/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία 

836/20 5/7/21 – ΚΕΘ – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

620/20 5/7/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα  

 

ΠΙΝΑΚΙΟ 7 Ιουνίου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

166/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

217/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

223/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

232/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

238/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

327/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

359/21 Εκδόθηκε Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης ως η 

παράγρ. α) της μονομερούς αίτησης ημ. 31/5/21 



Ο Καθ’ ου η αίτηση δύναται να καταχωρήσει 

Υπεράσπιση μέσα σε 21 ημέρες από την επίδοση  

σ’ αυτόν της αίτησης – Έξοδα στην πορεία –  

Η Εναρκτήρια αίτηση παραμένει για επίδοση  

στις 5/7/21 

367/21 Εκδόθηκε Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης ως η 

παράγρ. Α της μονομερούς αίτησης ημερομ. 1/6/21 

Ο Καθ’ ου η αίτηση δύναται να καταχωρήσει 

Υπεράσπιση μέσα σε 21 ημέρες από την επίδοση  

σ’ αυτόν της αίτησης – Έξοδα στην πορεία –  

Η Εναρκτήρια αίτηση παραμένει για επίδοση στις 

5/7/21 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 7 Ιουνίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

152/21 Εκδόθηκε διαζύγιο  

242/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

248/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

254/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

872/19 14.6.21 για ΚΕΘ 

185/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

245/21 14.6.21 για επίδοση 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  
 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

502/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

616/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

 

619/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

667/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

724/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

742/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 για οδηγίες με σκοπό τον 

περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην πορεία. 

 

796/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 27/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

808/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 28/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

36/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τις 28/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

Κατά τα λοιπά να ακολουθεί η Δ. 30 ως προς την κλήση για 

οδηγίες. 

 

126/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

258/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

162/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

165/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

189/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 για προγραμματισμό. 

 

201/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 



 

222/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

237/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

243/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 7 Ιουνίου 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διατροφή  

 

257/19 27.9.21 για οδηγίες 

Εκδίδεται διάταγμα όπως εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει 

με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα  

που βρίσκονται ή βρίσκονταν στην κατοχή του ή έλεγχο του τα οποία σχετίζονται με το 

υπό εξέταση ζήτημα και να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος 

Τα υπόλοιπα αιτήματα με βάση την κλήση και το παράρτημα απορρίπτονται ως 

αποσυρθέντα   

357/20 Εκδόθηκε διάταγμα μετά από απόδειξη 

3/21 14.9.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Έξοδα στην πορεία  

67/21 20.9.21 για ΚΕΘ ώρα 9.00 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

Γονική Μέριμνα   

597/16 8.10.21 για συμμόρφωση  

49/20 17.9.21 για ΚΕΘ  

Δίνεται παράταση για συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

7/21 14.9.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Έξοδα στην πορεία  

 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

69/19 27.9.21 για οδηγίες  

‘Εξοδα στην πορεία  

  

 

 

 

 


