
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 31 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

13/21 28/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

31/21 14/6/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

256/21 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

259/21 14/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία 

262/21 13/9/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Καμιά διαταγή για έξοδα 

265/21 14/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία 

268/21 14/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

274/21 28/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

277/21  30/6/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

286/21 28/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ – Έξοδα στην πορεία 

306/20 13/9/21 – ΚΕΘ (που είναι ορισμένη και η κλήση  

για οδηγίες) – Έξοδα στην πορεία 

530/20 28/6/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε – Έξοδα στην πορεία 

 

Γονική Μέριμνα 

 

545/20 22/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

Διατροφή 

 

96/21 22/6/21 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ, ώρα 9:00 

Καμιά διαταγή για έξοδα 
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ΠΙΝΑΚΙΟ 31 Μαΐου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

16/21 13/9/21 – ΚΕΘ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

58/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Κάθε πλευρά τα έξοδά της  

Η Ανταπαίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα – 

Κάθε πλευρά τα έξοδά της 

88/21 

 

Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

91/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

103/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

118/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

211/21 Εκδόθηκε Διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης ως  

το Β της μονομ. αίτησης ημερ. 24/5/21 – Ο Καθ’   

ου η αίτηση δύναται να καταχωρήσει Υπεράσπιση 

μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση σ’ αυτόν της 

αίτησης – Η Εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για 

επίδοση στις 13/9/21 – Η ημερομηνία 14/6/21 

ακυρώνεται 

247/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

845/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

818/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 31 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

498/20 Εκδόθηκε διαζύγιο  

684/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

687/20 Eκδόθηκε διαζύγιο  

795/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

143/21 Eκδόθηκε διαζύγιο 

149/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

176/21 Εκδόθηκε διαζύγιο  

197/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

20021 Εκδόθηκε διαζύγιο 

218/21 Εκδόθηκε διαζύγιο  

224/21 Εκδόθηκε διαζύγιο  

236/21  Εκδόθηκε διαζύγιο 

696/20 7.6.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Τριμελούς Δικαστηρίου ώρα 10.00 

792/20 28.6.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

23/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

26/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

86/21 28.6.21 για ΚΕΘ 

Απάντηση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

113/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

140/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

152/21 7.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση έχει καταχωριστεί 

209/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

260/21 28.6.21 για επίδοση 

263/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 
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269/21 28.6.21 για ΚΕΘ  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε 

272/21 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης 

281/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

283/21 28.6.21 για επίδοση 

284/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

290/21 28.6.21 για απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 23.6.21 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 31ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

620/19 Εκδόθηκε διαζύγιο. Δεν θα δοθεί το Διαζύγιο αν δεν 

προσκομιστεί το πιστοποιητικό γάμου. 

 

239/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

493/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

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

στην πορεία. 

 

598/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

 

667/20 Η ανταπαίτηση 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. 

 

760/20 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση.  Η ημερομηνία 

5/7/2021 ακυρώνεται και η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίδοση 

στις 20/9/2021 ώρα 08:30. 

 

766/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
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817/20 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. 

 

838/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

3/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

57/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

66/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

 

153/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

186/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

255/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 για οδηγίες.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 13/9/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

258/21 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. 

 

264/21 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. 

 

273/21 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. 

 

279/21 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. 

 

282/21 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. 

 

285/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
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291/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

436/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 

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

 

58/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/6/2021 ώρα 08:30 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 7/6/2021. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

15/15 Η υπόθεση παραμένει στις 23/9/2021 ώρα 11:00 για ακρόαση. 

 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 31 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

227/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 15/10/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Συμμόρφωση με τη Δ. 30.  Έξοδα στην πορεία.   

 

131/21 Η ενδιάμεση αίτηση ορίζεται στις 18/6/2021 για οδηγίες. 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

  

 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

221/17 Η αίτηση παρακοής ημερ. 22/12/2020 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα άνευ βλάβης και η κάθε πλευρά τα έξοδα της. Η 

Καθ΄ ης η αίτηση απαλλάσσεται της εγγύησης που έχει 

υπογράψει. 

 

547/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες.  Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 
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10/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται την 1/7/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

82/21 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 24/6/2021 ώρα 09:30 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. Τόσο οι συνήγοροι όσο και οι διάδικοι να είναι 

παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 

 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

78/14 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 4/10/2021 για οδηγίες. 

Μέχρι τότε η Αιτήτρια να συμμορφωθεί με το διάταγμα 

περιουσίας και αποκάλυψης εγγράφων. Έξοδα στην πορεία. 

 

89/16 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 09:30 για 

δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 

 

6/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 29/6/2021 ώρα 09:30 για 

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

διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

35/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 24/9/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 


