
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 21 Σεπτεμβρίου 2020 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

63/20 12/10/20 – Προγραμματισμός, ώρα 9.00π.μ. – 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

 

105/20 

 

12/10/20 – Ακρόαση, ώρα 8.30 π.μ. - Περιορισμός 

επίδικων θεμάτων 

 

135/19 

 

2/11/20 – ΚΕΘ – Δίδεται παράταση χρόνου  

για αποκάλυψη εγγράφων της Αιτήτριας μέχρι  

τότε 

327/20 26/10/20 – ΚΕΘ, ώρα 8.30 π.μ. – Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

336/20 13/10/20 – Απόδειξη, ώρα 8.30 π.μ. 

 

345/20 13/10/20 – Απόδειξη, ώρα 8.30 π.μ. 

 

348/20 27/10/20 – Επίδοση, ώρα 8.30 π.μ. 

 

354/20 27/10/20 – Επίδοση, ώρα 8.30 π.μ. 

 

570/19 

 

13/10/20 – Ακρόαση, 8.30 π.μ. – Περιορισμός 

επίδικων θεμάτων 

787/19 26/10/20 – Επίδοση, ώρα 8.30 π.μ. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 21 Σεπτεμβρίου 2020 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 
Δικαιοδοσία  

 
Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 
Διαζύγια  

 

427/19 5.10.20 για  επίδοση  

562/19 5.10.20 για επίδοση 

827/19  19.10.20 για επίδοση 

130/20 19.10.20 για επίδοση 

166/20 19.10.20 για επίδοση 

204/20 19.10.20 για επίδοση  

340/20 19.10.20 για επίδοση 

490/19 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

61/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

100/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

112/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

157/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

163/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

175/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

217/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

244/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

328/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

343/20 5.10.20 για Απόδειξη 

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 30.9.20 

728/19 5.10.20 ώρα 8.30 για ΚΕΘ  

Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

1/20 2.11.20 για ΚΕΘ 
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121/20 19.10.20 για ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

  

Διατροφή   

93/20 21.10.20 για επίδοση 

124/20 21.10.20 για ΚΕΘ 
Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε  
  

146/20 21.10.20 για δήλωση συμβιβασμού 
 

Γονική Μέριμνα  

394/17 Η αίτηση παρακοής ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 18.11.20 

528/18 21.10.20 ώρα 8.20 για ΚΕΘ 

Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

292/19 21.10.20 για δήλωση συμβιβασμού 

386/19 21.10.20 ώρα 8.30 για ΚΕΘ 

Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

613/19 21.10.20 ώρα 8.30 για ΚΕΘ 

Αναμένεται ότι οι δικηγόροι θα εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

19/20 29.10.20 για ΚΕΘ 

39/20 21.10.20 για δήλωση συμβιβασμού 

119/20 21.10.20 για επίδοση 

166/20 21.10.20 για επίδοση 

170/20 21.10.20 για δήλωση συμβιβασμού 

Προσβολή 

Πατρότητας 

 

19/19 23.9.20 ώρα 8.30 για ΚΕΘ 

Απαιτείται ο δικηγόρος της αιτήτριας να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου 
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/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Μ.Χ.Κάιζερ, Δ.  

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

978/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/10/20 ώρα 08:30 για επίδοση. 
 

173/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 19/10/20 ώρα 08:30 για επίδοση. 
 

329/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/11/20 για οδηγίες.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
   

350/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/11/20 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 
ένορκη δήλωση απόδειξης να καταχωρηθεί στον φάκελο του 

Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην 
πορεία. 

 

356/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/11/20 ώρα 10:00 για απόδειξη. Η 

ένορκη δήλωση απόδειξης να καταχωρηθεί στον φάκελο του 
Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην 
πορεία. 

 

469/20 Η μονομερής αίτηση ημερ. 28/7/20 ορίζεται στις 27/10/20 για 

οδηγίες. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε. 

 

565/20 Όσον αφορά στη μονομερή αίτηση ημερ. 16/9/20, εκδόθηκε 

διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση. 
 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

35/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 2/11/20 για οδηγίες. 

Συμμόρφωση εκατέρωθεν στην αποκάλυψη και 
ανταλλαγή εγγράφων εντός 15 ημερών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

417/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 11/2/21 ώρα 11:00 για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. Με βάση τη Δ. 30 η 
Αιτήτρια να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της 

μέχρι τις 21/10/20 και αντίγραφο να παραδώσει στο 
δικηγόρο του Καθ΄ ου η αίτηση.  Ο Καθ΄ ου η αίτηση να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του μέχρι τις 
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23/11/20 και αντίγραφο να παραδώσει στο δικηγόρο της 

Αιτήτριας. Έξοδα στην πορεία 
 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

129/14 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/11/20 ώρα 08:30 για 
οδηγίες.  Οι διάδικοι να είναι παρόντες την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα.  Έξοδα στην πορεία. 

32/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 26/10/20 για δήλωση 

συμβιβασμού.  Έξοδα στην πορεία.  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ. 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
211/08 

 
Η αίτηση παρακοής ορίζεται για Οδηγίες στις 12/10/20 και ώρα 

09.00.  Το Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει την Καθ΄ης η αίτηση 
να είναι παρούσα στο Δικαστήριο.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 
373/16 

 
H εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 26/10/20 και ώρα 

09.30.  Δίδεται παράταση χρόνου 30 ημερών στην Καθ΄ης η 
αίτηση για να συμμορφωθεί με τα διατάγματα αποκάλυψης και 

ανταλλαγής εγγράφων.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την 
υπόθεση να είναι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 
 

22/18 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 24/11/20 και ώρα 
09.30.  Οι διάδικοι διατάσσονται να καταχωρίσουν ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων που είναι ή ήταν στην κατοχή 
τους ή στον έλεγχο τους και που σχετίζονται με τα επίδικα 

θέματα εντός 45 ημερών από σήμερα. Αμφότεροι οι διάδικοι να 
δώσουν αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην 
άλλη πλευρά ώστε να μην χρειάζεται επιθεώρηση.  Οι δικηγόροι 

που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.   
Έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

91/18 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/10/20 και 

ώρα 09.00  Ο δικηγόρος της Καθ΄ης η αίτηση να συμμορφωθεί 
με την Δ.30.  Έξοδα στην πορεία. 

 
402/18 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/1/21 και ώρα 

09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώριση κλήσης 
για οδηγίες (Δ.30).  Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

233/19 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/11/20 και 
ώρα 09.00.  Δίδεται παράταση χρόνου 45 ημερών για 

συμμόρφωση με τα διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 
εγγράφων.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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27/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/10/20 και 

ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 
62/18 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 11/2/21 και ώρα 

08.30. Δίδονται οδηγίες όπως ο Αιτητής καταχωρήσει 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της μαρτυρίας του 
εντός 45 ημερών από σήμερα και αντίγραφα να παραδώσει 

στον δικηγόρο της Καθ΄ης η αίτηση.  Η Καθ΄ης η αίτηση να 
καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη της 

μαρτυρίας της εντός περαιτέρω 45 ημερών και αντίγραφα να 
παραδώσει στο δικηγόρο του Αιτητή.  Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 
28/20 

 
Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 6/11/20 και ώρα 
09.00.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 
 

 


