
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΟ 10 Μαΐου 2021 

Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ, Πρ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Διαζύγια  

4/21 24/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην  

πορεία 

19/21 24/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

31/21  31/5/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

46/21 24/5/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

85/21 24/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

88/21 31/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

91/21 31/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

103/21 31/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

118/21 31/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

184/21 24/5/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε - Έξοδα στην πορεία 

187/21 24/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

190/21 24/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

193/21 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην 

πορεία 

258/20 14/6/21 - ΟΔΗΓΙΕΣ 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από  



σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  

διάδικος 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 – 

Έξοδα στην πορεία 

306/20 31/5/21 – ΚΕΘ – Συμπλήρωση δικογράφων  

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία 

530/20 31/5/21  - ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Υπεράσπιση 

μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι τις 25/5/21 - Έξοδα 

στην πορεία 

554/20 24/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

623/20 17/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

στην πορεία 

818/20 31/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Χωρίς έξοδα 

σήμερα 

836/20 7/6/21 – ΚΕΘ – Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε – Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας 

845/20 31/5/21 – ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ώρα 9:00 – Έξοδα στην  

πορεία 

 

Διατροφή 

 

28/20 29/6/21 - ΟΔΗΓΙΕΣ 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  

διάδικος 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 – 

Έξοδα στην πορεία 



350/20 17/6/21 – ΟΔΗΓΙΕΣ 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από  

σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει με  

ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε  

διάδικος 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 – 

Έξοδα στην πορεία 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ 10 Μαΐου 2021 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ 

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

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

Διαζύγια 

 

7/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

43/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

52/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο για λόγο που αφορά το 

πρόσωπο του Καθ’ ου η αίτηση – Καμιά διαταγή 

για έξοδα 

61/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

151/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

154/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

160/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

163/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 



169/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

178/21 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

348/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα  

Η Ανταπαίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα 

Χωρίς έξοδα 

707/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο 

συζύγων – Καμιά διαταγή για έξοδα 

758/20 Εκδόθηκε Διαζύγιο (τετραετής διάσταση) – Καμιά 

διαταγή για έξοδα 

 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 10 Μαΐου 2021 

Eνώπιον: Φ. Κωνσταντίνου, Δ.  

 

 

Δικαιοδοσία  

 

Ορισμός/Οδηγίες/Αποτέλεσμα 

 

Διαζύγια  

 

836/19 Εκδόθηκε διαζύγιο  

663/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

732/20 Eκδόθηκε διαζύγιο  

759/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

819/20  Εκδόθηκε διαζύγιο 

852/20 Εκδόθηκε διαζύγιο 

101/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

104/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

107/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

110/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

116/21 Εκδόθηκε διαζύγιο 

872/19 7.6.21 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση μέχρι 26.5.21.  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 2.6.21.  

747/20 7.6.21 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση μέχρι 26.5.21.  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 2.6.21. 

756/20 24.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.5.21 

840/20 14.6.21 για επίδοση  

65/21 24.5.21 για απόδειξη  



Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.5.21 

119/21 14.6.21 για επίδοση  

122/21 14.6.21 για επίδοση  

164/21 14.6.21 για επίδοση  

182/21 7.6.21 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση μέχρι 26.5.21.  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 2.6.21. 

185/21 7.6.21 για ακρόαση με περιορισμό των επίδικων θεμάτων εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση μέχρι 26.5.21.  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 2.6.21.   

194/21 24.5.21 για απόδειξη  

Γραπτή ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι 19.5.21 

266/21 14.6.21 για επίδοση 

Εκδόθηκε διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης 

Η ημερομηνία 31.5.21 ακυρώνεται 

Διατροφή  

254/19 20.5.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

Διάδικοι παρόντες 

177/20 20.5.21 για ΚΕΘ 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

419/20 14.6.21 για επίδοση 

Περιουσιακές  

Διαφορές 

 

7/19 2.6.21 για δήλωση συμβιβασμού  

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου  

Διάδικοι παρόντες 

 



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

Eνώπιον: Μ.Χ. Κάιζερ, Δ.  

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ 

485/19 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και η κάθε πλευρά 

τα έξοδα της. 
 

665/19 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες ημερ. 22/3/2021, 
εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

ανταλλαγής εγγράφων εντός 45 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.  Απαιτείται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

218/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Όσον αφορά στην κλήση για οδηγίες ημερ. 25/2/2021, 
εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

ανταλλαγής εγγράφων εντός 45 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.   

 

239/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η κλήση για οδηγίες ημερ. 

18/2/2021 ορίζονται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Έξοδα στην πορεία. 
Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

 

451/20 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 21/4/2021 ορίζεται στις 31/5/2021 

ώρα 08:30 για επίδοση.  
 

616/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 
Να καταχωρηθεί και να βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου μέχρι τις 14/5/2021 η ένορκη δήλωση 

στην οποία να επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 1 η 
υποκατάστατη επίδοση με βάση το Διάταγμα του 

Δικαστηρίου ημερ. 29/3/2021. 
 

646/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 17/5/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση με 
περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην πορεία. 
 

670/20 Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η κλήση για οδηγίες ημερ. 
24/2/2021 ορίζονται στις 17/5/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. 
Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 

διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

796/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 08:30 για επίδοση. 



 

808/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 31/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 
 

838/20 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

3/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 
Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

45/21 Εκδόθηκε διάταγμα ως η αίτηση ημερ. 7/5/2021 και χωρίς 
έξοδα.  Τα παραρτήματα της κυρίως αίτησης ημερ. 11/2/2021 

να αντικατασταθούν με αντίγραφα. 
 

54/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 28/6/2021 ώρα 08:30 για οδηγίες. 
Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 
διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

72/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση με 
περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην πορεία. 

 

105/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 24/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

111/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 ώρα 10:00 για ακρόαση με 
περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Έξοδα στην πορεία. 

Απαιτείται η φυσική παρουσία των συνηγόρων των 
διαδίκων την πιο πάνω ημέρα και ώρα. 
 

183/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 14/6/2021 για οδηγίες. Συμπλήρωση 
δικογράφων να γίνει μέχρι τις 7/6/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

186/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 31/5/2021 ώρα 10:00 για απόδειξη. 

Ένορκη δήλωση για σκοπούς απόδειξης να βρίσκεται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου 3 εργάσιμες ημέρε0ς προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 
 

189/21 Η υπόθεση ορίζεται στις 7/6/2021 για οδηγίες. Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι τις 31/5/2021. Έξοδα στην πορεία. 
 

288/21 Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση. 
 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 



64/19 Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα και η κάθε πλευρά 
τα έξοδα της. 
 

 
 

 
 

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

485/19 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 23/4/2021 απορρίπτεται λόγω μη 

προώθησης και χωρίς έξοδα. Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 
27/4/2021 ακυρώνεται. 
 

 
 

  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΕΡ. 10 ΜΑΪΟΥ 2021 

Eνώπιον: Σ. Νεοφύτου, Δ.  

 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

445/20 Η εναρκτήρια αίτηση ορίζεται στις 18/6/2021 ώρα 09:00 για 

οδηγίες. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

 
 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 

72/17 Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 
25/2/2021 ορίζονται στις 15/6/2021 ώρα 09:00 για οδηγίες. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

 
 
 

 


