
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 Ιουνίου 2020 

    Eνώπιον: Σ. Λιαδίδη, Π. Οικ. Δικαστηρίου  

         Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

            Μ.Χ. Κάιζερ, Δ. 

 

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

792/19 29.6.20 Απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση μέχρι 25.6.20 
 

832/19 7.7.20 Ακρόαση  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 30.6.20  

838/19  30.6.20 Απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση μέχρι 25.6.20 

852/19 30.6.20 Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση  
μέχρι 29.6.20 

958/19 30.6.20 Ακρόαση  

Περιορισμό επίδικων θεμάτων 

967/19 Έκδοση Διαζυγίου  

981/19 Έκδοση Διαζυγίου  

994/19 Έκδοση Διαζυγίου  

34/20 23.6.20 Απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση μέχρι 19.6.20 

42/20 30.6.20 Απόδειξη  

Ένορκη δήλωση μετάφρασης μέχρι 25.6.20 
 

43/20 Έκδοση Διαζυγίου 

44/20 Έκδοση Διαζυγίου 

78/20 29.6.20 Απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση μέχρι 25.6.20 

142/20 Έκδοση Διαζυγίου 

165/19 Έκδοση Διαζυγίου 

505/19 Διάταγμα τροποποίησης  

28.9.20 ΚΕΘ  

967/19 Έκδοση Διαζυγίου  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ  9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

Σ. ΛΙΑΣΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Διαζύγια  

129/20 15/9/2020 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση μέχρι 10/9/20 

135/20 30/6/2020 - Επίδοση 

141/20 23/6/2020 - Απόδειξη 

201/20 16/6/20 - Απόδειξη – Ένορκη δήλωση να  
καταχωρηθεί μέχρι 12/6/20 

205/20 14/9/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση μέχρι 10/9/20 

207/20 6/7/20 - Επίδοση 

210/20 30/6/20 - Απόδειξη – Ένορκη δήλωση να 
καταχωρηθεί μέχρι 25/6/20 

213/20 23/6/20 - Απόδειξη – Ένορκη δήλωση να  
καταχωρηθεί μέχρι 19/6/20 

216/20 23/6/20 - Απόδειξη – Ένορκη δήλωση να 
καταχωρηθεί μέχρι 19/6/20 

198/20 23/6/20 - Απόδειξη – Ένορκη δήλωση να  
καταχωρηθεί μέχρι 19/6/20 

120/20 6/7/20 - Επίδοση 

799/19 22/6/20 - Απόδειξη – Ένορκη δήλωση να 
καταχωρηθεί μέχρι 18/6/20 

Γονική Μέριμνα  

455/17 3/7/20 - Προγραμματισμός 

217/19 3/7/20 – Δήλωση συμβιβασμού 

110/20 29/6/20 Υπεράσπιση και ένσταση μέχρι τότε 

497/18 26/6/20 - Προγραμματισμός 

Διατροφή  

193/17 3/7/20 - Προγραμματισμός 

160/19 1/7/20 – Δήλωση συμβιβασμού 

200/19 2/7/20 – Δήλωση συμβιβασμού 

248/19 Έκδοση διατάγματος 

356/19 3/7/20 – Απόδειξη - Εκτός αν καταχωρηθεί 
Υπεράσπιση μέχρι 29/6/20 

443/19 25/9/20 – ΚΕΘ – Έκδοση διατάγμ. αποκάλυψης  
εγγράφων –Οι ένορκες δηλώσεις εντός 2 μηνών 

12/20 8/7/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση μέχρι 6/7/20 

32/20 8/7/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση μέχρι 3/7/20 

84/20 Έκδοση διατάγματος 

88/20 3/7/20 – Υπεράσπιση μέχρι 1/7/20 

439/19 23/6/20 – Συμβιβασμός 
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Περιουσιακές Διαφορές  

45/15 7/7/20 - Προγραμματισμός 

88/19 30/9/20 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση μέχρι 22/9/20 

51/14 Απορρίφθηκε 

Γενικές Αιτήσεις  

3/17 16/9/20 - Προγραμματισμός 

Αποκλειστική Χρήση  

86/18 6/7/20 - Προγραμματισμός 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 Ιουνίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

127/20 23.6.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

133/20 23.6.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

139/20 23.6.20 η ώρα 8.30 για επίδοση 

Απαιτείται να γίνει επίδοση για τη νέα ημερομηνία  

154/20 23.6.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

199/20 23.6.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

202/20 23.6.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

204/20 23.6.20 ώρα 8.30 για επίδοση 

208/20 23.6.20 για Απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

211/20 23.6.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20  

214/20 23.6.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

295/20 Εκδίδεται διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης ως η αίτηση 

Η εναρκτήρια είναι ορισμένη 7.7.20 

349/19 23.6.20 για Απόδειξη η Ανταπαίτηση 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.6.20 

Προσβολή 

Πατρότητας  

 

19/19 21.9.20 ώρα 8.30 για επίδοση  
 
Απαιτείται να γίνει επίδοση ως το διάταγμα υποκατάστατος επίδοσης για τη νέα 
ημερομηνία  
 

Γονική Μέριμνα  

379/15 16.6.20 ώρα 8.30 για προγραμματισμό 
 
Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

589/19 16.6.20 ώρα 8.30 για απόδειξη 
 
Αναμένεται ότι η δικηγόρος της αιτήτριας θα εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για 
τον προγραμματισμό της υπόθεσης  
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107/20 30.6.20 ώρα 8.30 για προγραμματισμό  

 
Απάντηση στην υπεράσπιση και υπεράσπιση στην ανταπαίτηση να καταχωριστεί  
μέχρι 26.6.20 
 
Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διατροφή  

89/20 Εκδόθηκε διάταγμα 

Αποκλειστική  

Χρήση 

 

9/20 16.6.20 για προγραμματισμό 
 
Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Περιουσιακές 

Διαφορές 

 

94/17 23.9.20 ώρα 8.30 για προγραμματισμό 
 
Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 31.8.20 
Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

108/19 23.9.20 ώρα 8.30 για προγραμματισμό 
 
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι 10.8.20 
Απάντηση στην υπεράσπιση μέχρι 21.9.20 
Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ.Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

485/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/6/20 για οδηγίες. Η 
κλήση για οδηγίες από πλευράς Αιτήτριας στην 
Αίτηση και η κλήση για οδηγίες από πλευράς 
Αιτητή στην Ανταπαίτηση ορίζονται στις 22/6/20 
για οδηγίες.  Να καταχωρηθεί ο Τύπος 25 από 

πλευράς Καθ΄ ης η αίτηση στην ανταπαίτηση 
μέχρι 15/6/20.  Έξοδα στην πορεία. 
 

656/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/10/20 για οδηγίες.  
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 
16/6/20. Έξοδα στην πορεία. Όσον αφορά στην 
κλήση για οδηγίες να ακολουθηθούν οι θεσμοί. 
 

665/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/10/20 για οδηγίες. Να 
καταχωρηθούν οι κλήσεις για οδηγίες τόσο στην 

αίτηση όσο και στην ανταπαίτηση και να οριστούν 
την ίδια ημέρα. Να ακολουθηθούν οι θεσμοί ως 
προς τα παραρτήματα. Έξοδα στην πορεία. 
 

930/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/6/20 ώρα 10:00 για 
απόδειξη. Η ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί στον 
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 19/6/20. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

29/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/6/20 ώρα 10:00 για 
προγραμματισμό. Απαιτείται η παρουσία των 

δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση την πιο 
πάνω ημέρα και ώρα. 
 

131/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/9/20 ώρα 08:30 για 
επίδοση. 
 

137/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/6/20 ώρα 10:00 για 
απόδειξη. Η ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί στον 
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 18/6/20. Έξοδα 
στην πορεία. 
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143/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 29/9/20 ώρα 08:30 για 
επίδοση. 
 

197/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/10/20 ώρα 08:30 για 
επίδοση. 
 

200/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/6/20 ώρα 10:00 για 
απόδειξη.  Η ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 
στον φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 19/6/20. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

203/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/6/20 ώρα 10:00 για 
απόδειξη.  Η ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 
στον φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 19/6/20. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

206/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/10/20 ώρα 08:30 για 
επίδοση. 
 

209/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/6/20 ώρα 10:00 για 

απόδειξη.  Η ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 
στον φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 19/6/20. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

212/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/6/20 ώρα 10:00 για 
απόδειξη.  Η ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 
στον φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τις 19/6/20. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

215/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/6/20 για οδηγίες.  
Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τις 19/6/20. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

 
ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

372/16 Η υπόθεση ορίζεται στις 30/9/20 ώρα 08:30 για 
δήλωση συμβιβασμού. Οι διάδικοι να είναι 
παρόντες την πιο πάνω ημέρα και ώρα. Έξοδα 
στην πορεία. 
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412/16 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/6/20 ώρα 08:30 για 
δήλωση συμβιβασμού. Αν δεν υπάρξει κατάληξη, 
εκατέρωθεν συμμόρφωση στις οδηγίες του 
Δικαστηρίου ημερομηνίας 13/2/20 μέχρι 
25/6/20. Οι διάδικοι να είναι παρόντες την πιο 
πάνω ημέρα και ώρα. Έξοδα στην πορεία. 
 

302/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/10/20 για οδηγίες. 
Έκθεση Γραφείου Ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι 
τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

192/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/10/20 για οδηγίες. 
Όσον αφορά στις κλήσεις για οδηγίες ημερ. 
13/1/20 και 15/1/20, εκδίδονται εκατέρωθεν 
διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 
εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

12/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 8/10/20 ώρα 08:30 για 
απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 
μέχρι τις 21/9/20. Έξοδα στην πορεία. 

 
52/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/6/20 ώρα 09:00 για 

δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

114/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/7/20 ώρα 09:00 για 
δήλωση συμβιβασμού.  Έξοδα στην πορεία. 
 

299/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 25/6/20 ώρα 08:30 για 
δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 
 

23/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/10/20 για οδηγίες. 
Συμμόρφωση από πλευράς Καθ΄ ου η αίτηση την 
αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων εντός 45 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 
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263/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/10/20 για οδηγίες. 
Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι 
15/6/20. Έξοδα στην πορεία. 
 

286/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/7/20 ώρα 08:45 για 
δήλωση συμβιβασμού. Έξοδα στην πορεία. 
 

318/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/10/20 για οδηγίες.  
Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες ημερ. 
28/1/20, εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα 
αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων εντός 

45 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 
 

350/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/9/20 ώρα 08:30 για 
απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 
μέχρι τις 7/9/20.  Έξοδα στην πορεία. 
 

362/19 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση 
ημερ. 30/10/19 ορίζονται στις 22/6/20 για 
οδηγίες.  Υπεράσπιση και ένσταση να 
καταχωρηθούν μέχρι τις 19/6/20. Έξοδα στην 

πορεία. 
 

370/19 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση 
ημερ. 6/11/19 ορίζονται στις 18/6/20 για 
οδηγίες.  Υπεράσπιση και ένσταση να 
καταχωρηθούν μέχρι τις 17/6/20. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

18/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 12/10/20 ώρα 08:30 για 
απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

μέχρι τις 23/9/20.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ 

1/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 23/10/20 ώρα 08:30 για 
επίδοση.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
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41/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/10/20 για οδηγίες.  
Έξοδα στην πορεία. 
 

133/18 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/10/20 για οδηγίες. 
Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες να 
ακολουθηθούν οι θεσμοί. Έξοδα στην πορεία. 
 

26/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 15/9/20 ώρα 08:30 για 
απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 
μέχρι τις 7/9/20. Έξοδα στην πορεία. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Σ. Νεοφύτου, Δ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/06/2020 

 

Κατόπιν οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

διερχόμαστε, οι πιο κάτω υποθέσεις,  επαναορίζονται ως ακολούθως: 

 
Γονική Μέριμνα 

 

-  125/17 η υπόθεση ορίζεται για προγραμματισμό στις 29.06.20. Οι 
δικηγόροι που την χειρίζονται να είναι παρόντες στο Δικαστήριο στις 9.00 
π.μ. 

- 178/19 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.09.2020 εν 
αναμονή της έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας.  

- 415/19 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.09.2020. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

- 463/19 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 08.10.2020. 
Εκδόθηκαν διατάγματα για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 45 
ημερών από σήμερα. 

- 483/19 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24.09.2020. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

- 180/20 η μονομερής αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.06.20. Ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

  

Περιουσιακές Διαφορές  

 

- 78/14  η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 22.09.2020.   

 

Διατροφή  

- 170/16 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.09.2020. 
Εκδόθηκαν διατάγματα για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 45 
ημερών από σήμερα.  

- 91/18 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 21.09.2020. Να 
ακολουθηθεί η Δ.30.  

- 402/18 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 21.09.2020. Να 
ακολουθηθεί η Δ.30.  

- 145/19 η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 08.10.2020. 
Εκδόθηκαν διατάγματα για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 45 
ημερών από σήμερα. 

- 221/19 η εναρκτήρια και μονομερής αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 
14.07.20. Οι δικηγόροι που την χειρίζονται να είναι παρόντες στο 
Δικαστήριο στις 9.00 π.μ.  
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