
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 17 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

22/21 28/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

58/21 31/5/21 – ΑΚΡΟΑΣΗ, ώρα 8:30 (περιορισμός 

επίδικων θεμάτων) – Χωρίς έξοδα σήμερα 

112/21 14/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00  

166/21 7/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία  

199/21 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα  

202/21  14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα  

205/21 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

208/21 14/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία  

211/21 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ  

217/21 7/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

226/21 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

223/21 7/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

229/21 14/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

235/21 14/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

237/20 28/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 
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297/20 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

327/20 7/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 

386/20 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ – Χωρίς έξοδα σήμερα 

389/20 14/6/21 – ΚΕΘ - Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

557/20 1/7/21 – ΚΕΘ (που έχει οριστεί και η Κλήση για 

Οδηγίες) – Έξοδα στην πορεία 

620/20 7/6/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία  

695/20 28/6/21 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – Δίδεται 

παράταση χρόνου στον Καθ’ ου η αίτηση να 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του εντός 45 

ημερών από σήμερα – Χωρίς έξοδα σήμερα 

776/20 14/6/21 - ΕΠΙΔΟΣΗ 

779/20 28/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ  

886/19 14/6/21 – ΕΠΙΔΟΣΗ, ώρα 9:00 – Ο δικηγόρος που 

χειρίζεται την υπόθεση να είναι παρών στο 

Δικαστήριο – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

Διατροφή 

 

377/20 23/6/21 – ΚΕΘ – Απάντηση στην Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

406/20 2/6/21 – ΚΕΘ – Το Προσωρινό Διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω              

ημερομηνία – Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ 17 Μαΐου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

127/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 
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συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

139/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

148/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

175/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

193/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

304/21 Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης  

ως η παράγρ. (α) 

506/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

572/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

Η Ανταπαίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα – 

Καμιά διαταγή για έξοδα  

623/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

677/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

467/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 08:30 για 

προγραμματισμό. Δίδεται παράταση χρόνου μέχρι τις 

11/6/2021 στην καταχώρηση έγγραφης μαρτυρίας από 

πλευράς Καθ΄ ης η αίτηση. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Αιτητή.  

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

993/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Συμμόρφωση από πλευράς Αιτητή στην αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων εντός 7 ημερών από σήμερα.  

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

236/20 Η υπόθεση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης και χωρίς έξοδα. 

 

448/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση για 

τελευταία φορά. 

 

469/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 22/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

499/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 08:30 για επίδοση για 

τελευταία φορά.  

 

520/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση για 

τελευταία φορά.  

 

595/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 7/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

646/20 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

697/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. Η 

απάντηση στην υπεράσπιση και υπεράσπιση στην ανταπαίτηση 

θεωρείται εμπροθέσμως καταχωρησθείσα. Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

703/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

730/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 08:30 για 

προγραμματισμό. Έξοδα στην πορεία. Απαιτείται η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω 

ημέρα και ώρα. 

 

757/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες με 

σκοπό των περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην 

πορεία. Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων 

των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του συνηγόρου του Αιτητή η 

υπόθεση θα απορριφθεί λόγω μη προώθησης.  

 

760/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

772/20 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. 

 

787/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

832/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

75/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 08/30 για οδηγίες. 

Συμπλήρωση δικογράφων να γίνει μέχρι τις 28/6/2021. Έξοδα 

στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

78/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

96/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

99/21 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. 

 

102/21 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. 

 

117/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

138/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 
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141/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 22/6/2021. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

168/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

171/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

174/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

177/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

195/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 13/9/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

201/21 Η υπόθεση 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. 

 

204/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Έξοδα στην πορεία.  

Σημειώνεται ότι η ένορκη δήλωση για σκοπούς 

απόδειξης θα καταχωρείται κατόπιν οδηγιών του 

Δικαστηρίου και αφού το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι ο 

Καθ΄ ου/ης η αίτηση, παρά την επίδοση, παρέλειψε να 

εμφανιστεί στο Δικαστήριο. 

 

207/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 20/9/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη, 

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

στην πορεία. 

 

210/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 

 

213/21 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. 

 

216/21 Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

228/21 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. 

 

234/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 5/7/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 
 
 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

316/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/2021 για οδηγίες. Όσον αφορά 

στην κλήση για οδηγίες από πλευράς Αιτήτριας, εκδίδονται 

εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων εντός 15 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 

 

 

 
 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

17/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 22/6/2021 για οδηγίες.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 17/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 17 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

413/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

115/21 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 23/4/2021 ορίζεται στις 25/5/2021 

ώρα 09:00 για επίδοση. 

 

 
 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

354/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 15/6/2021 ώρα 09:00. 

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

409/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 14/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

 

166/21 Η μονομερής αίτηση ημερ. 13/5/2021 ορίζεται στις 25/5/2021 

ώρα 09:00 για επίδοση. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 


