
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 13 Σεπτεμβρίου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

306/20 11/10/21 – ΚΕΘ (Εναρκτήρια αίτηση και κλήση 

ημερομ. 25/5/21) – Καμιά διαταγή για έξοδα 

373/21 18/10/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ  

397/21 11/10/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ  

403/21 25/10/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

418/21 4/10/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

427/21 4/10/21 - ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

434/20 Εκδόθηκε Διάταγμα ως η αίτηση ημερ. 2/7/21 – 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

530/21 Δίδονται οδηγίες 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 έλεγχό του τα  

οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και  

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο 

μέρος – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις  

8/11/21 – Έξοδα στην πορεία 

 

Περιουσιακές Διαφορές 

 

56/21 6/10/21 – ΚΕΘ (Προσωρινό Διάταγμα) – 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε – Το 

Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 
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την πιο πάνω ημερομηνία – Έξοδα στην πορεία 

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ 13 Σεπτεμβρίου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

316/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

382/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση – Τα έξοδα όπως 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 13 Σεπτεμβρίου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγιο  

 

389/21 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα 

410/21 27.9.21 για ΚΕΘ ώρα 8.30 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

428/21 1.11.21 για επίδοση 

503/21 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

1.11.2021 για επίδοση 

521/21 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

1.11.2021 για επίδοση 

Διατροφή   

249/21 20.9.21 για ΚΕΘ ώρα 8.30 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

 

993/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/10/2021 ώρα 10:00.  Η φυσική 

παρουσία τόσο των συνηγόρων όσο και των διαδίκων 
είναι απαραίτητη την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

96/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/10/2021 ώρα 08:30 για επίδοση 

για τελευταία φορά. 

396/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/10/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

423/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 4/10/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

522/21 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση ως η αίτηση 
ημερ. 21/7/2021.  Η ημερομηνία 4/10/2021 ακυρώνεται και η 

κυρίως αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 1/11/2021 ώρα 08:30. 
 

 
 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

213/21 Η εναρκτήρια αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και η κάθε 
πλευρά τα έξοδα της. 
 

 


