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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

 

Φέρεται σε γνώση σας ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομ. 

14/9/20, το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του 

στη βάση του ανακοινωθέντος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομ. 30/4/20. 

 

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Οικογενειακού Δικαστηρίου, σας αποστέλλεται εκ νέου 

το πρόγραμμα της επαναλειτουργίας του Οικογενειακού Δικαστηρίου Λευκωσίας-Κερύνειας 

ημερομ. 4/5/20, το οποίο συνεχίζει να είναι σε ισχύ, πλην των κάτωθι αναφερόμενων 

διαφοροποιήσεων. 

 

Όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομ. 14/9/20, 

έχουν αποφασιστεί από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας-Κερύνειας τα πιο κάτω 

πρόσθετα μέτρα: 

 

1. Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θα διεξάγεται με αποστολή 

σχετικού, από κοινού, ηλεκτρονικού μηνύματος από τους δικηγόρους των διαδίκων, 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του Δικαστή που χειρίζεται την 

υπόθεση. Η πληροφόρηση των δικηγόρων σχετικά με την πορεία της υπόθεσής τους 

θα γίνεται, όπως μέχρι σήμερα, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου 

Δικηγορικού Συλλόγου.  

 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στενογράφων είναι οι ακόλουθες:   

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
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Στενογράφος κ. Μ. Τσαγγαρίδη: Κ. Τζιάρρα ktziarra@fc.judicial.gov.cy 

Στενογράφος κας Φ. Κωνσταντίνου: Σ. Ναθαναήλ snathanael@dc.judicial.gov.cy 

Στενογράφος κας Μ.Χ. Κάιζερ: Α. Αγαθοκλέους aagathokleous@fc.judicial.gov.cy 

Στενογράφος κας Σ. Νεοφύτου: Κ. Ηρακλέους keracleous@dc.judicial.gov.cy 

 

2. Η παρουσία διαδίκων ή δικηγόρων στο γραφείο ή την αίθουσα του Δικαστή, θα γίνεται 

μόνο κατόπιν σχετικών οδηγιών του εν λόγω Δικαστή.  

 

3. Οι δηλώσεις συμβιβασμού υποθέσεων θα γίνονται κατόπιν σχετικής άδειας του 

Δικαστή, μετά από αποστολή σχετικού, από κοινού, ηλεκτρονικού μηνύματος στο 

Πρωτοκολλητείο και αντίστοιχα θα ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι 

δικηγόροι/διάδικοι για την ημερομηνία ορισμού της υπόθεσης για δήλωση 

διευθέτησης και η αυτοπρόσωπη παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων θα 

αποφασίζεται από τον φυσικό Δικαστή της υπόθεσης.  

 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Πρωτοκολλητή είναι akoutalianos@fc.judicial.gov.cy 

 

4. Οι αποδείξεις των υποθέσεων διαζυγίου θα γίνονται με κατάθεση ένορκης δήλωσης 

στον φάκελο της υπόθεσης τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 

ορισμού της υπόθεσης, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των δικηγόρων στο 

Δικαστήριο την ημέρα ορισμού για απόδειξη της υπόθεσης. 

 

5. Σημειώνεται ότι όλα τα αιτήματα των δικηγόρων τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά 

ως ανωτέρω, ή με  τηλεομοιότυπο (fax) θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 3 

εργάσιμες ημέρες προηγουμένως, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 

του Πρωτοκολλητείου προς το συμφέρον της Δικαιοσύνης. 

 

6. Τονίζεται εκ νέου ότι εξακολουθεί να ισχύει το πρόγραμμα λειτουργίας του 

Οικογενειακού Δικαστηρίου ημερομ. 4/5/20, με τις πιο πάνω διαφοροποιήσεις. 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

21/09/2020 


