
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 15.6.2020 

 

Κατόπιν οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Οδηγίες στις 9 π.μ. 

116/14 28.7.2020 – Να τοποθετηθούν τα μέρη ως προς το ενδεχόμενο 

διευθέτησης.   

618/14] 

619/14] 25.6.2020 

620/14]  

1296/14 Η αίτηση ημερ. 18.9.2019 μηνιαίων δόσεων για εναγόμενο 1, ορίζεται 

για επίδοση στις 14.10.2020 και για ακρόαση για τον εναγόμενο 2 για 

ακρόαση στις 17/3/2021 και ώρα 11:00. 

3372/14 19.6.2020 – H αίτηση και η αγωγή για οδηγίες.  Δόθηκε άδεια στον 

δικηγόρο της εναγομένης για να αποσυρθεί από την εκπροσώπηση 

της.  

3430/14 14.10.2020 

Γεν. Αιτ. 722/14 Η αίτηση εγκρίνεται 

5813/14] 

5814/14] Η αίτηση ημερ. 10.6.2020 που εκκρεμεί  και στις 2 υποθέσεις 

παραμένει για οδηγίες 29.6.2020 

5824/14  17.9.2020 

3012/15  14.10.2020 – οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση 

1604/17  Η αίτηση ημερομηνίας 13.1.2020  και η αγωγή παραμένουν για  

οδηγίες 28.7.2020 για να τοποθετηθούν οι ενάγοντες ως προς το 

ζήτημα διευθέτησης. 

2521/17 Ο χρόνος καταχώρησης της Ε/Δ αποκάλυψης του ενάγοντα 

παρατείνεται για περίοδο 40 ημερών από σήμερα και η ανταλλαγή 

εντός 10 ημερών μετέπειτα.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

28.9.2020 

1424/18  Η αίτηση εγκρίνεται. 

1632/18  Η αίτηση εγκρίνεται. 

Γεν. Αίτ. 104/19 14.10.2020 με σκοπό τη διευθέτηση 
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1616/19  Η αίτηση ημερ. 21.1.2020.  Το ένταλμα σύλληψης ορίζεται για έλεγχο 

στις 27.7.2020 και ώρα 9 π.μ. 

2675/19 Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων εντός 90 ημερών από 

σήμερα και ανταλλαγή εντός 10 ημερών μετέπειτα.  Να γίνει εξέταση 

της ενάγουσας από ιατρό της επιλογής της εναγόμενης 2. 

3030/18                    Η αίτηση εγκρίθηκε. 

  

Ακρόαση στις 11 π.μ.  

1296/14 17.3.2021 για ακρόαση για εναγόμενο 2. 

1077/17 1.11.2021 

693/18 Η έγγραφη μαρτυρία του ενάγοντα να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών 

από σήμερα και μετέπειτα εντός 60 ημερών η έγγραφη μαρτυρία 

εναγόμενου. Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

30.11.2020 στις  10 π.μ. 

1117/18  27.10.2021 

1854/18  29.10.2021 

2071/19 Η αίτηση ημερομηνίας 15.11.2019 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις 10.7.2020 (να σταλούν ηλεκτρονικά). 


