
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, Π.Ε.Δ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15.6.2020 
 
Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 
 
ΑΓΩΓΕΣ 
 
2217/19 Η Αίτηση ημερ. 19.11.19 ορίζεται για οδηγίες 20.10.20, η ώρα 

09.00.  Η Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 
 
373/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 22.10.2020 η ώρα 09.00.  Οι 

Εναγόμενοι-εξ Ανταπαιτήσεως Ενάγοντες, να εφοδιάσουν τους 
δικηγόρους του εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένου 2 με όλα τα 
έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται στην Ένορκη Δήλωση 
Αποκάλυψης Εγγράφων μέχρι τότε. 

 
1262/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 16.2.2021, η ώρα 10.30. 
 
2078/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 12.10.2020, η ώρα 09.00.  Οι 

Εναγόμενοι 1, 2, 3 και 4 να καταχωρίσουν Ένορκη Δήλωση 
Αποκάλυψης Εγγράφων να προβούν σε ανταλλαγή εγγράφων 
μέχρι τότε.  Οι Εναγόμενοι  5 έχουν καταχωρίσει Ένορκη Δήλωση 
Αποκάλυψης Εγγράφων στις 11.6.2020. 

 
712/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 10.2.2020, η ώρα 10.30. 
 
2061/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 16.10.20.  Οι Ενάγοντες και οι 

Εναγόμενοι 2 – 4 να καταχωρίσουν Ένορκη Δήλωση 
Αποκάλυψης Εγγράφων και να προβούν σε ανταλλαγή 
εγγράφων μέχρι τότε.  Οι Εναγόμενοι 1 και 5 έχουν καταχωρίσει 
Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων στις 7.5.2020.  

 
211/19 Η Αίτηση ημερ. 23.10.19 ορίζεται για οδηγίες 23.10.2020, η ώρα 

09.00.  Η Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 
 
12/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.1 της Αίτησης ημερ. 16.3.2020.  

Ο χρόνος καθορίζεται σε 30 μέρες από τη σύνταξη του 
Διατάγματος. 

 
1219/19 Η Αίτηση ημερ. 21.2.2020 ορίζεται για επίδοση 21.7.2020, η ώρα 

09.00. 
 
2663/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 11.2.2021, η ώρα 10.30. 
 
895/10  Η αίτηση ημερ. 4.2.2020 ορίζεται για ακρόαση 9.10.2020, η ώρα 

09.00 με γραπτές αγορεύσεις.  Η ημερομηνία 26.10.2020 
ακυρώνεται. 

 
 
 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
152/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.1 της Αίτησης ημερ. 13.5.20. 
 
115/20  Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγρ. 1, 2 και 3 της Αίτησης ημερ. 

11.3.2020. 
 
117/20 Οι Αιτήσεις ημερ. 12.3.2020 αποσύρονται και απορρίπτονται 

άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ. κατά την 

15.6.2020 

 

Αίτηση 

Εταιρείας 

151/20 Αναφορικά με την αίτηση ημερ. 13.5.20 εκδίδεται διάταγμα ως η 

παράγραφος 1 αυτής.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Γενική 

Αίτηση 

80/19 Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου στις δύο αιτήσεις ημερ. 12.11.19 

επιφυλάσσονται.  Οι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν από το 

Πρωτοκολλητείο για την ημερομηνία έκδοσης τους. 

 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 10.7.20 στις 9.00 π.μ. 

 Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγές: 

2190/19 Η αίτηση ημερ. 19.12.19 ορίζεται για οδηγίες στις 16.9.20 στις 

9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1363/19 Η αίτηση ημερ. 26.9.19 ορίζεται για οδηγίες στις 15.9.20 στις 9.00 

π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1364/19 Η αίτηση ημερ. 26.9.19 ορίζεται για οδηγίες στις 15.9.20 στις 9.00 

π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

2911/19 Αναφορικά με την αίτηση ημερ. 17.2.20 η αγωγή ορίζεται για 

απόδειξη στις 15.9.20 στις 9.00 π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση 4 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 



πορεία. 

 

1979/18 Αναφορικά με την μονομερή αίτηση ημερ. 13.5.20 εκδίδεται 

βεβαίωση ως η παραγρ. Α της αίτησης.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

789/18 Η αίτηση ημερ. 20.1.20 ορίζεται για οδηγίες στις 15.9.20 στις 9.00 

π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1281/17 Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 15.9.20 στις 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1315/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.5.21 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

3050/16 Ορίζεται για οδηγίες στις 16.9.20 στις 9.00 π.μ.  Δίνονται οδηγίες 

όπως και οι δύο πλευρές καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

5453/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 19.5.21 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

4990/13 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.5.21 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

1861/13 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.5.21 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

904/12 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.5.21 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

1083/12 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 30.9.20 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 



 

 

Σημείωση: 

 

Λόγω του ότι στις 18.6.20 η κα Ε. Εφραίμ θα βρίσκεται στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Πάφου για εκδίκαση υπόθεσης, οι υποθέσεις οι οποίες είναι 

ορισμένες ενώπιον της στις 18.6.20 θα διεκπεραιωθούν στις 19.6.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Σ. Χριστοδουλίδου – Μέσσιου, Α.Ε.Δ 

 

Ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2020 

 

Κατόπιν Οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που διερχόμαστε, οι πιο κάτω υποθέσεις που ήταν ορισμένες 

στις 15.06.20 αναβάλλονται για τις πιο κάτω ημερομηνίες:   

 

1. Διαχειρίσεις: 

 

109/06 Οδηγίες 18.09.20 η ώρα 09:00π.μ. Τελικοί λογαριασμοί να 

υποβληθούν μέχρι 14.09.20, ο Διαχειριστής να είναι 

παρών.  

 

678/08 Οδηγίες 07.10.20 η ώρα 09:00π.μ. Εάν θα γίνει αίτηση για 

να τεθεί η υπόθεση εκτός πινακίου ως το πρακτικό ημερ. 

12.03.20.  Η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και να 

οριστεί στις 07.10.20.  

 

495/09  Οδηγίες 21.10.20 η ώρα 09:00π.μ. Τελικοί λογαριασμοί να 

υποβληθούν μέχρι 14.10.20, ο Διαχειριστής να είναι 

παρών. 

2. Αίτηση Ανικάνου Προσώπου: 

 

9/20 Δεν υπήρξε εμφάνιση από το Γραφείο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών προς τους οποίους επιδόθηκε η αίτηση. 

Παρακαλώ όπως καταχωρηθεί συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση στην οποία να επισυνάπτονται τα ιατρικά 

πιστοποιητικά που αφορούν την κατάσταση της υγείας του 

Καθ’ ου η αίτηση και δη τα πιστοποιητικά του 

ιατροσυμβουλίου όπως και πρόσφατο ιατρικό 

πιστοποιητικό για την τωρινή του κατάσταση. Επίσης 

δεδομένου του αιτητικού υπό παράγραφο 4 απαιτείται η 



συγκατάθεση των άλλων δύο παιδιών, δηλαδή 

Κωνσταντίνου Ιωάννου και Θεοδόση Ιωάννου.  Η αίτηση 

παραμένει για Εξέταση με οδηγίες όπως μέχρι τότε 

καταχωρηθεί η συμπληρωματική ένορκη δήλωση στις 

03.07.20 η ώρα 09:00π.μ. 

 

3. Αγωγές: 

 

3110/13    Η Αίτηση Τροποποίησης ημερ. 04.12.19 ορίζεται ξανά για 

Οδηγίες, ενόψει του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει 

διαβιβαστεί από τους συνηγόρους προς το Δικαστήριο στις 

29.06.20 η ώρα 09:00π.μ. Τυχόν αίτηση τροποποίησης 

που σκοπείτε να καταχωρηθεί και από την πλευρά των 

εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι την εν λόγω 

ημερομηνία και να οριστεί με δικές μου οδηγίες 29.06.20. 

  

3547/13    Οδηγίες 23.10.20 η ώρα 09:00π.μ. ενόψει αναμονής 

απάντησης της αίτησης για το σχέδιο «ΕΣΤΙΑ».  

 

568/14     Ακρόαση 25.11.20 η ώρα 10:30π.μ. 

 

2481/14     Έχουν καταχωρηθεί οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

εγγράφων εκ πλευράς Εναγομένων 1 και 4.  Ορίζεται για 

Ακρόαση 26.11.20 η ώρα 10:30π.μ. 

 

5448/14 Η αίτηση ημερ. 10.03.20 ορίζεται για οδηγίες 10.07.20 και 

ώρα 09:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Την 

ίδια μέρα παραμένει για οδηγίες η αίτηση 19.12.19. 

 

199/15 Οδηγίες 25.09.20 η ώρα 09:00 π.μ.  Οι δικηγόροι να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για την έκβαση των 

προσπαθειών συμβιβασμού. 

 

415/15 Η Αγωγή αναβάλλεται για τελευταία φορά για Απόδειξη για 



τον Εναγόμενο 2 στις 17.09.20 η ώρα 09:00π.μ.  Ένορκη 

δήλωση για την απόδειξη της υπόθεσης να καταχωρηθεί 

στο φάκελο προηγουμένως. 

 

609/15 Οδηγίες 16.10.20 η ώρα 09:00π.μ. 

 

705/16 Οδηγίες 13.10.20 η ώρα 09:00π.μ. Υπεράσπιση στην 

ανταπαίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 30.09.20. 

3436/16 Οδηγίες 24.06.20 η ώρα 09:00π.μ.για τελευταία φορά.  Οι 

συνήγοροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

να ενημερώσουν εάν έγινε ή θα γίνει αλλαγή δικηγόρων 

εναγομένων ως είχε αναφερθεί σε προγενέστερη 

ημερομηνία.  

491/18 Έχουν καταχωρηθεί ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εκ 

πλευράς Εναγόντων και Εναγομένου 5.  Να 

καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων 

εκ μέρους Εναγομένου 1 εντός 60 ημερών από 15.06.20.  

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 29.10.20 η ώρα 09:00π.μ. 

 

772/18 Η Αίτηση ημερ. 03.12.19 ορίζεται για Απόδειξη στις 

22.09.20 η ώρα 09:00π.μ., εκτός αν καταχωρηθούν 

υπερασπίσεις μέχρι 15.09.20.  

 

1932/18 Ακρόαση 16.12.20 η ώρα 10:30π.μ. 

 

835/19 Οδηγίες (για να οριστεί για ακρόαση εάν δεν θα τεθεί 

οποιονδήποτε άλλο θέμα οδηγιών με βάση την Δ.30) 

14.09.20 η ώρα 09:00π.μ. 

 

1755/19 Η Αίτηση ημερ. 28.01.20 ορίζεται για Οδηγίες 17.09.20 η 

ώρα 9:00π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

1756/19 Η Αίτηση ημερ. 30.01.20 ορίζεται για Απόδειξη 23.09.20 η 

ώρα 09:00π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 



16.09.20. 

 

2288/19 Η Αίτηση ημερ. 30.01.20 ορίζεται για Απόδειξη 23.09.20 η 

ώρα 09:00π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 

16.09.20. 

 

2795/19 Η Αίτηση ημερ. 05.02.20 ορίζεται για Απόδειξη 23.09.20 η 

ώρα 09:00π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 

16.09.20. 

4. Αιτήσεις: 

 

98/17 Η Αίτηση ημερ. 11.06.20 ορίζεται για Επίδοση 03.07.20 η 

ώρα 09:00π.μ. 

 

195/19 Αναβάλλεται για Οδηγίες για να προγραμματιστεί για 

Ακρόαση από τον φυσικό της Δικαστή 02.07.20 η ώρα 

09:00π.μ. 

 

341/19 Αναβάλλεται για Οδηγίες για να προγραμματιστεί για 

Ακρόαση από τον φυσικό της Δικαστή 02.07.20 η ώρα 

09:00π.μ. 

 

102/20 (Εταιρειών) Εκδόθηκε Διάταγμα ως οι Παράγραφοι 

18(α)(β) της Αίτησης ημερ. Διατάγματος 15.06.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  15/6/2020 
 
Αγωγή αρ. 1252/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 1/2/2021 ώρα 

09:00 
 
Αγωγή αρ. 3398/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/1/2021 ώρα 

09:00 
 
Αγωγή αρ. 2274/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 23/2/2021 ώρα 

09:00 
 
Αγωγή αρ. 3323/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 5/3/2021 ώρα 

09:00 
 
Διαχείριση αρ. 510/15 Η Διαχείριση ορίζεται για Οδηγίες την 16/10/2020 

ώρα 09:00.  Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν εντός 2 μηνών από σήμερα.  Ο 
Διαχειριστής να είναι παρών.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 
Αγωγή αρ. 2249/19  
(Αίτηση ημερ. 12/2/20) Η Αίτηση για συνοπτική Απόφαση ορίζεται για 

Ακρόαση την 28/7/20 ώρα 09:00.  Γραπτές 
Αγορεύσεις να καταχωρηθούν μέχρι 28/7/20 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
Αγωγή αρ. 1774/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 15/10/2020 ώρα 09:00.  

(Ένορκη Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων 
να καταχωρηθεί από Ενάγοντες εντός 2 μηνών από 
σήμερα). Κατάλογος Μαρτύρων με σύνοψη 
μαρτυρίας εντός 1 μηνός από την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων (Από Ενάγοντες). 

 
 
Αίτηση/Έφεση 254/18 Το Δικαστήριο έχει παραλάβει τις γραπτές 

αγορεύσεις των συνηγόρων των διαδίκων οι οποίες 
καταχωρίστηκαν στα πλαίσια της ακρόασης της 
αίτησης ημερ. 5/3/20.  Η Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 
Αγωγή αρ. 2494/18 Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε υπεράσπιση η 

Αίτηση ημερ. 20/11/19 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 
Εναγόντων/Αιτητών τα οποία θα πληρωθούν στο 
τέλος της αγωγής. 

 
 
Διαχείριση αρ. 535/13 Η Αίτηση ημερ. 4/10/19 επαναορίζεται για Απόδειξη 

την 9/11/20 ώρα 09:00. 
 
 



Αγωγή αρ. 1995/19 Η Αίτηση ημερ. 7/11/19 επαναορίζεται για Απόδειξη 
την 9/11/20 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι 30/10/20. 

 
 
Αγωγή αρ. 4146/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 3/12/20 ώρα 09:00. 
 
 
Διαχείριση αρ. 13/13 Η Αίτηση ημερ. 20/5/20 ορίζεται για Περαιτέρω 

Απόδειξη την 24/6/20 ώρα 09:00.  Προτεινόμενη 
Διαχειρίστρια παρούσα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Αστικές Υποθέσεις ενώπιον Χρ. Γ. Φιλίππου, Α.Ε.Δ.  

                  κατά την 15.06.2020 

 

Αρ. Αγωγής 2230/19 Η αίτηση ημερ. 26.11.2019 απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του αιτητή όπως θα υπολογισθούν 

από τον πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από 

το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της 

αγωγής. 

 

Αρ. Αγωγής 3075/17 Παρατείνεται ο χρόνος για τους εναγόμενους εξ 

ανταπαιτήσεως ενάγοντες για 30 μέρες από 

15.6.2020 για να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης και για 60 μέρες από 15.6.2020 για 

να καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας.  Ορίζεται για οδηγίες στις 

7.10.2020 η ώρα 9 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 696/18 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης σύνοψης 

μαρτυρίας και καταλόγου μαρτύρων για 45 

μέρες.  Ορίζεται για οδηγίες 7.10.2020 η ώρα 9 

π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 3399/15 11.1.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση.    

 

Αρ. Αγωγής 2612/15 12.1.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση.    

 

Αρ. Αγωγής 3439/14 7.10.2020 η ώρα 9 π.μ. για οδηγίες.  Τυχόν 

αίτηση τροποποίησης να οριστεί εκείνη την 

ημερομηνία. 

 



Αρ. Αγωγής 87/16 3.3.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση.   

 

Αρ. Αγωγής 1661/17 2.3.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση.   

 

Αρ. Αγωγής 4016/12 7.10.2020 η ώρα 9 π.μ. για οδηγίες.  Η ένσταση 

μέχρι 28.9.2020.  

 

Αρ. Αγωγής 1744/16 28.1.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση.   

 

Αρ. Αγωγής 353/19 Η αίτηση ημερ. 4.2.2020 παραμένει για οδηγίες 

7.10.2020 η ώρα 9 π.μ.  Υπεράσπιση μέχρι 

30.9.2020.   

 

Αρ. Αγωγής 2281/19 31.3.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση.   

 

Αρ. Αγωγής 3025/19 Η αίτηση ημερ. 20.2.2020 ορίζεται για απόδειξη 

στις 7.10.2020 η ώρα 9 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί 5 μέρες προηγουμένως. 

 

Αρ. Αγωγής 481/19 Η αίτηση ημερ. 3.2.2020 απορρίπτεται λόγω 

καταχώρησης υπεράσπισης με έξοδα υπέρ του 

αιτητή. 

 

Αρ. Αγωγής 1989/18 Λόγω μη συμμόρφωσης των διαδίκων  

επαναλαμβάνονται οι ίδιες οδηγίες της 5.2.2020 

του χρόνου αρχομένου από 15.6.2020.  Ορίζεται 

για οδηγίες στις 7.10.2020 η ώρα 9 π.μ. 

 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 1942/19 29.3.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση.   

 

Αρ. Αγωγής 3024/19 7.10.2020 η ώρα 9 π.μ. για απόδειξη.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 5 μέρες 

προηγουμένως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 295/20 Παραμένει 15.6.2020 παρόντων των δικηγόρων. 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Χατζήπαπα, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 15 Ιουνίου, 2020. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30/4/2020 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 

5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι ορισμένες σήμερα ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αρ. Αγωγής 3281/08 - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος α 

     της αίτησης. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 613/10 - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της 

     αίτησης ημερ. 15/5/2020. 

 

Αρ. Αγωγής 489/13 - Ακρόαση 3/11/2020, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 2611/14 - Ακρόαση 28/1/2021, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 1196/15 - Ακρόαση 3/2/2021, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 155/16 - Η αίτηση ημερ. 16/9/2019 ορίζεται για 

     επίδοση στις 22/7/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     (Τελευταία φορά). 

 

Αρ. Αγωγής 2364/16) - Οδηγίες 22/7/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

Αρ. Αγωγής 2558/16)Συν.  (Για σκοπούς συμβιβασμού). 

 

Αρ. Αγωγής 836/18 - Η κλήση για οδηγίες ημερ. 14/3/2019 

     ορίζεται για οδηγίες στις 6/11/2020, 

     ώρα 9:00 π.μ. 

 

 



Αρ. Αγωγής 1035/18 - Η κλήση για οδηγίες ημερ. 18/11/2019 

     ορίζεται για οδηγίες στις 22/7/2020, 

     ώρα 9:00 π.μ. 

     Μέχρι τότε οι Εναγόμενοι να  

     συμμορφωθούν με τις οδηγίες του  

     Δικαστηρίου ημερ. 31/1/2020. 

 

Αρ. Αγωγής 1341/18 - Ακρόαση 11/5/2021, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 1631/18 - Η αίτηση ημερ. 13/5/2020 ορίζεται για 

     οδηγίες στις 25/6/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Η παρουσία του δικηγόρου της Αιτήτριας 

     είναι απαραίτητη. 

 

Αρ. Αγωγής 1665/18 - Η αίτηση ημερ. 13/5/2020 ορίζεται για 

     οδηγίες 16/6/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 2950/18 - Η αίτηση ημερ. 13/5/2020 ορίζεται για 

     οδηγίες στις 16/6/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Η παρουσία των δικηγόρων των Αιτητών 

     είναι απαραίτητη.  

 

Αρ. Αγωγής 565/19 - Οδηγίες 29/6/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Οι δικηγόροι να είναι παρόντες στο 

     Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 1967/19 - Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι 

     Α, Β και Δ της αίτησης ημερ. 13/5/2020. 

 

Αρ. Αγωγής 2146/19 - Η αίτηση ημερ. 21/11/2019 ορίζεται για 

     απόδειξη εναντίον του Εναγομένου 2 στις 

     2/7/2020, ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν  

     καταχωρηθεί υπεράσπιση τρεις ημέρες 

     προηγουμένως. 



Αρ. Αγωγής 2435/19 - Η αίτηση ημερ. 19/12/2019 απορρίπτεται 

     με έξοδα υπέρ των Εναγόντων. 

 

Αρ. Αγωγής 2809/19 - Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 

     της ένορκης δήλωσης που υποστηρίζει 

     την αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 33/20  - Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 

     της ένορκης δήλωσης που συνοδεύει την 

     αίτηση ημερ. 13/3/2020. 

 

Αρ. Αγωγής 437/20 - Η αίτηση ημερ. 13/5/2020 ορίζεται για 

     απόδειξη στις 2/7/2020, ώρα 9:00 π.μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

ημερ.30/4/2020 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 

ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 15.06.2020 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή Αρ. 2028/19 H Αίτηση ημερ. 27.12.2019 αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα.  

Αγωγή Αρ. 403/20 Η Αίτηση ημερ. 13.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

25.06.2020 στις 9:00 π.μ. Απαραίτητη η παρουσία 

δικηγόρων.  

Αγωγή Αρ. 1389/19 Η Κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Οδηγίες 17.09.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1252/19 Αίτηση ημερ. 06.03.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

με έξοδα υπέρ του Αιτητή.  Η Κλήση για Οδηγίες ορίζεται 

για Οδηγίες 20.10.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1102/19 Ορίζεται για Οδηγίες 30.10.2020 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθεί από τις δύο πλευρές 5 μέρες 

προηγουμένως.  

Αγωγή Αρ. 2098/18 Ορίζεται για Ακρόαση 09.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1666/18 Η Αίτηση ημερ. 13.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

25.06.2020 στις 9:00 π.μ. Απαραίτητη η παρουσία 

δικηγόρων.   

Αγωγή Αρ. 1630/18 Η Αίτηση ημερ. 13.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

25.06.2020 στις 9:00 π.μ. Απαραίτητη η παρουσία 

δικηγόρων.   

Αγωγή Αρ.  2264/17 Η Αίτηση ημερ. 11.06.2019 ορίζεται για Επίδοση 

(τελευταία φορά) 27.07.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2130/17 Ορίζεται για Ακρόαση 12.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1822/17 Ορίζεται για Ακρόαση 09.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1276/17 Ορίζεται για Ακρόαση 08.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1233/17 Ορίζεται για Ακρόαση 13.04.2021 στις 11:00 π.μ.  



Αγωγή Αρ. 2981/16 Ορίζεται για Ακρόαση 30.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2384/16 Η Αίτηση ημερ. 27.09.2019 ορίζεται για Απόδειξη 

08.07.2020 (τελευταία φορά) στις 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.  

Αγωγή Αρ. 1164/16 Ορίζεται για Ακρόαση 29.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4262/15 Ορίζεται για Ακρόαση 14.12.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4198/14 Ορίζεται για Ακρόαση 10.12.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3348/14 Η Αίτηση ημερ. 23.12.2019 ορίζεται για Οδηγίες 

06.07.2020 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.   

Αγωγή Αρ. 1844/14 Ορίζεται για Ακρόαση 09.12.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2877/13 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται.  Κάθε πλευρά τα 

έξοδα της.   

Αγωγή Αρ. 293/13 Ορίζεται για Ακρόαση 02.11.2020 στις 11:00 π.μ.  

Παραπομπή 59/19 Ορίζεται για Οδηγίες 29.10.2020 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 296/17 Ορίζεται για Οδηγίες με τις ίδιες οδηγίες 21.09.2020 στις 

9:00 π.μ.  

Εταιρεία 156/20 Εκδόθηκε διάταγμα.  

Εταιρεία 609/19 Εκδόθηκε διάταγμα.   

Εταιρεία 189/20 Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ημερομηνία:  15.6.2020  

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30.4.20 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20, 

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες σήμερα ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Xρ. Παρπόττα, Ε.Δ. 

Αρ. Αγωγ. 989/19 22.06.20  Η αιτ. ημερ. 13.05.20 ορίζεται 
    για Απόδειξη στις 09:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 1011/18 21.10.20  Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 
       στις 09:00 π.μ. 
        
Αρ. Αγωγ. 266/18 26.01.21  Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 3537/17 21.10.20  Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 
       στις 09:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 1335/18 21.10.20  Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 
       στις 09:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 3494/12 29.09.20  Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 1263/17 27.01.21  Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 2256/14 15.12.20   Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
  
Αρ. Αγωγ. 5071/15 05.11.20  Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 5830/14 10.11.20  Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 5181/14 20.11.20  Ακρόαση για Εναγ. 1 και 2 
       στις 11:00 π.μ. και την ίδια 
       ημέρα και ώρα για Απόδειξη 
       για Εναγόμενο 3.  Δίδονται  
       οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο 
       να ενημερώσει τους Εναγ. 
       1, 2 και 3 για τη νέα ημερ.  
 
Αρ. Αγωγ. 2570/16 06.11.20  Ακρόαση στις 11:00 π.μ.  
Αρ. Αιτ. Επιτ. 1/13 23.10.20  Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 



 
Αρ. Αγωγ. 3498/13 18.11.20  Ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
 
 
Αρ. Αγωγ. 383/20: Εκδόθηκε διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση 
του κλητηρίου εντάλματος. Η επίδοση θα γίνει και με τους δύο 
τρόπους που αναφέρονται στις παρ. Α και Β της αίτησης.  Ο χρόνος 
εντός του οποίου η Εναγόμενη δύναται να καταχωρήσει εμφάνιση 
ορίζεται σε 15 ημέρες από την επίδοση.  Αν η Εναγόμενη δεν 
καταχωρήσει εμφάνιση όπως ορίστηκε οιαδήποτε αίτηση στην 
αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί 
στον Πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 
ημερών.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
 
Αρ. Γεν. Αιτ. 611/10: Εκδόθηκαν τα αιτούμενα διατάγματα ως οι 
παρ. 1 και 2 της αίτησης.  Καμιά διαταγή για έξοδα.    
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ημερομηνία:  15.6.2020 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30.4.20 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  15.6.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Ακρόαση 

20.1.21 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

25.1.21 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

14.1.21 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

13.1.21 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

19.1.21 

(ώρα 11) 

Επίδοση 

22.7.20 

(ώρα 9) 

(τελευταία 

φορά) 

2233/18 3229/15 494/14 5262/14 4940/14 960/14 

(αίτηση 

ημερ. 

14.10.19) 

  1626/13    

 

 

Ακρόαση 

21.10.20 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

18.1.21 

(ώρα 11) 

Με τις ίδιες  

Οδηγίες 

19.10.20 

(ώρα 9) 

Ακρόαση  

12.11.20 

(ώρα 11) 

3242/13 1167/13 Αρ. Αίτ. 

258/18 

604/15 

  Αρ. Αίτ.  

278/19 

 

 

Αρ. Αίτησης 723/14 -  Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η παράγραφος 1 της 

αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

Αρ. Αίτησης 721/14 – Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η παράγραφος 1 της 

αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αρ. Αίτησης 153/20 – Εκίδεται διάταγμα ως η αίτηση παρ. Α.  Καμία διαταγή 

ως προς τα έξοδα. 



 

Αρ. Αίτησης 23/20 – Εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης της Εταιρείας.  Ο 

Επίσημος παραλήπτης διορίζεται εκκαθαριστής της περιουσίας της.  Ο Αιτητής 

να αποστείλει αντίγραφο του παρόντος διατάγματος στον Έφορο Εταιρειών 

(άρθρο 219).  Τα έξοδα της αίτησης ως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, επιδικάζονται υπέρ του 

Αιτητή και είναι πληρωτέα από την περιουσία της Εταιρείας. 

 

Αρ. Αγωγής 2949/18 – Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμία διαταγή ως προς 

τα έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1310/19 (αίτηση ημερ. 13.5.20) -  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  

Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.   

 

Αρ. Αγωγής 157/20 (αίτηση ημερ. 14.5.20) – Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α 

της αίτησης.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες 15.6.2020 
ενώπιον της κας Λάρμου-Παπαδήμα, ορίστηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες:  
 

 

9121/17 ποινή στις 15.6.20 ώρα 9.00 π.μ. 

15719/17 παραμένει για ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 15.6.20 ώρα 9.00 π.μ.  

Να εμφανιστεί η δικηγόρος του κατηγορούμενου. 

15720/17 ακρόαση στις   21.9.20   ώρα 10.30 π.μ.  Οι ΜΚ. 1, 4 και 5 να 

κλητευθούν. 

18147/17 ακρόαση  στις   25.9.20  ώρα 10.30 π.μ.  Οι ΜΚ. 12 , 29  να 

κλητευθούν. 

3759/18 ακρόαση  για κατ. 2 στις  12.10.20 ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 4 -5  

να κλητευθούν 

4663/18 παραμένει για ακρόαση (κατ. 1,2) και γεγονότα & ποινή (κατ. 3 – 

12)  χωρίς ΜΚ. στις 15.6.20 ώρα 9.30 π.μ.  Να εμφανιστεί η δικηγόρος 

του κατηγορούμενου. 

12095/18 ακρόαση  για κατ.  στις  29.9.20 ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 -4  να 

κλητευθούν 

12940/18 ακρόαση  για κατ.  στις 30.9.20 ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 -2  να 

κλητευθούν 

14393/18 ακρόαση  για κατ.  στις   30.9.20 ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 & 5  

να κλητευθούν 

21694/18 ακρόαση  για κατ.  στις    2.10.20  ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 & 2  

να κλητευθούν 

3265/19 ακρόαση  για κατ.  στις   2.10.20  ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 5 - 7  

να κλητευθούν 

5393/19 ακρόαση  για κατ.  στις 29.9.20   ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 4 - 6  να 

κλητευθούν 

12817/19 παραμένει για ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 15.6.20 ώρα 9.00 π.μ.  

Να εμφανιστεί ο  κατηγορούμενος. 

19425/19 επίδοση για κατ. 1, απάντηση και έλεγχο Ε/Σ για κατ. 2 & 3 στις 

9.9.20 ώρα 9.00 π.μ. 

19776/19 ακρόαση  στις   28.9.20 ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 - 2  να 

κλητευθούν 

20743/19 παραμένει για γεγονότα & ποινή  στις 15.6.20 ωρα 9.00 π.μ.   



Να εμφανιστεί η δικηγόρος του κατηγορούμενου με τον κατηγορούμενο.  

22839/19 ακρόαση  στις 30.9.20  ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 - 3  να 

κλητευθούν 

22840/19 ακρόαση  στις  25.9.20   ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 - 3  να 

κλητευθούν 

23816/19 ακρόαση  στις   2.10.20   ωρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 - 3  να 

κλητευθούν 

3741/20 επίδοση 9.9.20 ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΩΠΙΟΝ:   Α. Φυλακτού, Ε.Δ. 

  
 

Υποθέσεις ορισμένες στις 15.6.20 

 

17540/17 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 9.11.20 και ώρα 10:30 π.μ. Εκδίδεται Ε/Σ  να 

παραμείνει ανεκτέλεστο. Οι ΜΚ 2 να κλητευθούν.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

13816/18 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.20 και ώρα 10:30 π.μ. Το Ε/Σ να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.  Ο ΜΚ 1, 3 κα 5 να κλητευθούν.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

18737/18 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 3.12.20 και ώρα 10:30 π.μ. Το Ε/Σ να παραμείνει 

ανεκτέλεστο. Οι ΜΚ 5, 12, και 8 να   να κλητευθούν.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18053/18 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 13.11.20 και ώρα 10:30 π.μ. Το Ε/Σ  να παραμείνει  

ανεκτέλεστο. Ο ΜΚ 1   να κλητευθεί.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

19916/18 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 7.12.20 και ώρα 10:30 π.μ. Το Ε/Σ να παραμείνει 

νεκτέλεστο.  Οι ΜΚ 1 - 4  να κλητευθούν.  

 



11481/19 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 9.12.20 και ώρα 10:30 π.μ. Εκδίδεται Ε/Σ για τους 

κατ. 1-4  να παραμείνει  ανεκτέλεστο. Οι ΜΚ 1, 2 και 10  να κλητευθούν.  

 

 

20629/19 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 15.12.20 και ώρα 10:30 π.μ. Εκδίδεται Ε/Σ να 

παραμείνει  ανεκτέλεστο. Οι ΜΚ 1, 2 , 13 και 14  να κλητευθούν.  

 

 

14095/19 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 11.12.20 και ώρα 10:30 π.μ. Το Ε/Σ να παραμείνει  

ανεκτέλεστο. Οι ΜΚ 1 - 4  να κλητευθούν.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ποινικές Υποθέσεις ορισμένες 15.06.2020, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Για τις πιο κάτω υποθέσεις οι οδηγίες του Δικαστηρίου είναι όπως η 

εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής και η/ο/οι/ δικηγόρος/οι 

του/της/των κατηγορούμενου/ης/ων και ο/η/οι κατηγορούμενος/η/οι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο κατά τη νέα ημερομηνία 

 

21699/18 Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες και έλεγχο Ε/Σ 

στις 15.7.2020 στις 09:00 

13157/19 Ορίζεται για Aκρόαση χωρίς μάρτυρες στις 18.9.2020 

στις 09:00 

13162/19 Ορίζεται για Aκρόαση χωρίς μάρτυρες στις 18.9.2020 

στις 09:00 

13109/17 Ορίζεται για Aκρόαση χωρίς μάρτυρες στις 22.9.2020 

στις 09:00 

18861/18 Ορίζεται για Aκρόαση χωρίς μάρτυρες στις 23.9.2020 

στις 09:00 

12488/19 Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 29.9.2020 

στις 09:00 

20651/19 Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 7.10.2020 

στις 09:00 

20601/19 Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 8.10.2020 

στις 09:00 

20535/19 Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 7.10.2020 

στις 09:00 

 

 

 

 

 

 



Το Δικαστήριο θα επιληφθεί στις 15.6.2020 των παρακάτω υποθέσεων: 

 

1) 223/20 επίδοση στις 09:00 

2) 2899/20 απάντηση και έλεγχο Ε/Σ στις 09:00 

3) 10018/17 (μη τήρηση κηδεμονίας) στις 09:00 

4) 12830/19 Ακρόαση (να προγραμματιστεί) και εξέταση Ν/Α 219/20 

στις 09:15 

5) 12823/16 Aκρόαση (να προγραμματιστεί) και εξέταση Ν/Α 123/20 

στις 09:30 

6) 21789/18 Aκρόαση στις 10:30 

7) Aίτηση περί Βίας 9/18 στις 10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Αγιομαμίτη, Ε.Δ. 

 

 

Ποινικές Υποθέσεις (Μ. Αγιομαμίτη, Ε.Δ.) – ορισμένες 15.6.20 

14835/19 19.11.20 (10:30)  Ακρόαση 

20637/19 15.7.20 (09:00)  Ακρόαση (2η κατηγορία) 
      Γεγονότα και ποινή (1η και 3η) 

3188/19 9.11.20 (10:30)  Ακρόαση  
8960/19 13.11.20 (10:30)  Ακρόαση 
4691/18 03.11.20 (10:30)  Ακρόαση 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

----------------------- 
15 Ιουνίου 2020 

 
Οι ακόλουθες υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 15.6.2020 ενώπιον της Μ. 
Θεοκλήτου, Ε.Δ., επαναορίζονται στις εξής ημερομηνίες για τον σκοπό που 
αναφέρεται πιο κάτω. 
 

Α/Α Αρ. Υπόθεσης Ημερ. ορισμού Ορίζεται για: 

1 18214/19 9.10.2020 Ακρόαση 

2 24135/19 17.7.2020 Ακρόαση 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ   

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτ. Δικαστηρίου, ημερ. 30.4.20 και του 

Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 5.5.20, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι 

υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 15.6.20 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ  

252/20 ορίζεται για ακρόαση στις 21.10.20 (11:00 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΩΓΕΣ στις 15.7.20 (9:00) 

215/20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 15.7.20 (9:00) 

22378/19 22403/19 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ στις 15.7.20 (9:00) 

24324/19 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 29.10.20 (9:00) 

21785/19 

21786/19 

21791/19 

21794/19 

21796/19 

21797/19 

21807/19 

21808/19 

21809/19 

21811/19 

21813/19 

21814/19 

21815/19 

21820/19 

21824/19 

21829/19 

21832/19 

21834/19 

21837/19 

21838/19 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 5.11.20 (9:00) 

1595/20 

1596/20 

1597/20 

1598/20 

1600/20 

1601/20 

1603/20 

1604/20 

1606/20 

1608/20 

1609/20 

1611/20 

1613/20 

1614/20 

1615/20 

1616/20 

1617/20 

1618/20 

1620/20 

1621/20 

1622/20 

1623/20 

1625/20 

1626/20 

1627/20 

1628/20 

1629/20 

1631/20 

1633/20 

1634/20 

3536/20 

1637/20 

1638/20 

1639/20 

1640/20 

1642/20 



1643/20 

1646/20 

1647/20 

1648/20 

1649/20 

1650/20 

1651/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
 

15 Ιουνίου 2020 
 

Α/Α Αρ. Αίτησης Δικαιοδοσία Ημερ. ορισμού Ορίζεται για: 

1 
 

276/19 Διατροφή 14.7.2020 Οδηγίες 

2 
 

344/19 Διατροφή 14.7.2020 Επίδοση 
Κυρίως + Μονομερής 

3 
 

257/19 Γονική Μέριμνα 14.7.2020 Οδηγίες 

4 
 

390/19 Γονική Μέριμνα 
Κυρίως και 
Προσωρινό 
διάταγμα 

14.7.2020 ΚΕΘ 
Το προσωρινό διάταγμα 
παραμένει σε ισχύ μέχρι 
τότε 
Ένσταση και Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

5 
 

435/19 Γονική Μέριμνα 14.7.2020 ΚΕΘ 
Ένσταση και Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί μέχρι τότε 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 15.6.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

297/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 15.6.2020.  Ζητήθηκε 

από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης και συγκεκριμένα αν θα προηγείτο η εκδίκαση των 

προδικαστικών ενστάσεων ή η ακρόαση της υπόθεσης. Δεν είχαμε οποιαν-

δήποτε ενημέρωση, ως εκ τούτου η υπόθεση θα οριστεί ξανά για οδηγίες στις 

6.7.2020.  Οι συνήγοροι μέχρι τις 30.6.2020 να ενημερώσουν το Δικαστήριο για 

την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

83/17  Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες στις 9.4.2020 κατόπιν 

αιτήματος των συνηγόρων, για σκοπούς συζήτησης.  Ορίστηκε ξανά για οδηγίες 

στις 25.5.2020 και ακολούθως στις 15.6.2020. Δεν είχαμε οποιανδήποτε 

ενημέρωση ως προς την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, 

ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 6.7.2020.  Οι συνήγοροι μέχρι τις 30.6.2020 να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

179/19 Η υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες στις 15.6.2020.  Είχε ζητηθεί 

από τους συνηγόρους όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης.  Δεν υπήρχε οποιαδήποτε ενημέρωση, ως εκ τούτου 

ορίζεται για οδηγίες στις 6.7.2020.  Οι συνήγοροι μέχρι τις 30.6.2020 να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

225/17 & 226/17 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση στις 15.6.2020.  

Το Δικαστήριο λόγω συνεχιζόμενων παλαιότερων ακροάσεων τις οποίες θα 

πρέπει να διεκπεραιώσει, θα αναβάλει τις υποθέσεις και θα τις ορίσει ξανά για 

ακρόαση στις 27.11.2020, η ώρα 9.30 π.μ. 

136/19, 137/19 & 138/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση στις 

15.6.2020.  Το Δικαστήριο λόγω συνεχιζόμενων παλαιότερων ακροάσεων τις 

οποίες θα πρέπει να διεκπεραιώσει, θα αναβάλει τις υποθέσεις και θα τις ορίσει 

ξανά για ακρόαση στις 15.12.2020, η ώρα 9.30 π.μ. 
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Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 

επικοινωνήσουν με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο 

τηλέφωνο 22369705 ή να αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 

22660551 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

15/6/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

7/14 Λόγω του ότι δεν έχει εξευρεθεί ακόμη αίθουσα δικαστηρίου 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στην οποία να μπορεί 

να διεξαχθεί με ασφάλεια ακροαματική διαδικασία, η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/6/20 και ώρα 9.00π.μ. 

 

147/14 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα διότι η 

αίθουσα του Δ.Ε.Δ. στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού 

είναι ακατάλληλη για να διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία 

με ασφάλεια.  

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/6/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

734/14 Λόγω του ότι δεν έχει εξευρεθεί ακόμη αίθουσα δικαστηρίου 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στην οποία να μπορεί 

να διεξαχθεί με ασφάλεια ακροαματική διαδικασία, η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/6/20 και ώρα 9.00π.μ. 

 

861/14 Λόγω του ότι δεν έχει εξευρεθεί ακόμη αίθουσα δικαστηρίου 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στην οποία να μπορεί 

να διεξαχθεί με ασφάλεια ακροαματική διαδικασία, η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/6/20 και ώρα 9.00π.μ. 

 

214/18 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 29/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 
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328/18 Δίδεται παράταση στην καταχώρηση της ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 21/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 6/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

368/19 Η πλευρά του Αιτητή να καταχωρήσει συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων καθότι δεν έχει 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου να επισυνάψει 

στην ένορκη δήλωση τα έγγραφα που αποκαλύπτονται.  

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση στην οποία 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 16/7/20. 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 29/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

378/19 Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσει 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

καθότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 

να επισυνάψει στην ένορκη δήλωση τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση στην 

οποία επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 16/7/20. 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 29/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 
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Συνεν. Aιτήσεις 

195/17 και άλλες 

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της 

πλευράς των Αιτητών να καταχωρηθεί μέχρι τις 10/9/20. 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 15/10/20. 

 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 26/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

για οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 

επικοινωνήσουν με τη στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο 

τηλέφωνο 25806188 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 

mpieri@dc.judicial.gov.cy ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον 

αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

15/6/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

122/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση την 15/6/2020.  Ως 

η ανακοίνωση του Δ.Ε.Δ. ημερ. 6/5/2020 οι ακροάσεις των 

υποθέσεων οι οποίες καταχωρήθηκαν μετά την 1/1/2015 

αναβάλλονται απ’ ευθείας από το Δικαστήριο.  Η ακρόαση 

συνεπώς αναβάλλεται.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 1/02/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

916/13 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 698/12 και συνεπώς δεν παρέχεται χρόνος 

να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 

4/11/2020 η ώρα 10.00 π.μ. 

352/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 και λόγω 

της πανδημίας παρέμεινε για οδηγίες την 15/6/2020.  

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Τα πιο πάνω να 

γίνουν μέχρι την 14/9/2020. Η υπόθεση ορίζεται ξανά για 

οδηγίες την 23/9/2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

985/16 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 8/4/2020 και 

παρέμεινε για οδηγίες λόγω της πανδημίας την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 24/2/2021 η ώρα 10.00 

π.μ. 

499/16 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 με 

σκοπό να γινόταν προσπάθεια διευθέτησης και παρέμεινε 

για οδηγίες την 15/6/2020 λόγω της πανδημίας.  Η υπόθεση 

ορίζεται για τον ίδιο σκοπό την 8/7/2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

86/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 με 

σκοπό να καταχωρηθεί και από τις 3 πλευρές ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η υπόθεση  

ορίζεται για οδηγίες την 21/9/2020 η ώρα 9.00 π.μ.  

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

από τους Καθ’ ων 2 να καταχωρηθεί μέχρι την 11/9/2020. 
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465/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση την 15/6/2020.  Ως 

η ανακοίνωση του Δ.Ε.Δ. ημερ. 6/5/2020 οι ακροάσεις των 

υποθέσεων οι οποίες καταχωρήθηκαν μετά την 1/1/2015 

αναβάλλονται απ’ ευθείας από το Δικαστήριο.  Η ακρόαση 

συνεπώς αναβάλλεται.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 22/02/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

755/13 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 για 

κατάθεση από κοινού παραδεκτών γεγονότων και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται για τον ίδιο σκοπό την 15/7/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Παραδεκτά γεγονότα να κατατεθούν μέχρι την 

10/7/2020. 

20/17 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 14/9/2020 η ώρα 

9.00 π.μ. 

383/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες - Α΄ εμφάνιση την 

8/4/2020 και παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 

15/6/2020.  Η υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 

14/9/2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

364/18 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 15/7/2020 η ώρα 9.00 

π.μ.  Οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο 

μέχρι την 10/7/2020 για να το ενημερώσουν για τις 

προθέσεις τους. 

367/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων.  Τα πιο πάνω να γίνουν μέχρι την 

14/9/2020.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 23/9/2020 η 

ώρα 9.00 π.μ. 

250/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 15/7/2020 η ώρα 10.00 
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π.μ. 

251/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 15/7/2020 η ώρα 10.00 

π.μ. 

252/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 15/7/2020 η ώρα 10.00 

π.μ. 

318/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 16/9/2020 η ώρα 9.00 

π.μ. 

58/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Την ίδια ημέρα ήταν ορισμένη για ακρόαση και η ενδιάμεση 

αίτηση ημερομηνίας 30/10/2019.  Τόσο η κυρίως αίτηση όσο 

και η αίτηση ημερομηνίας 30/10/2019 ορίζονται για οδηγίες 

την 8/7/2020 η ώρα 9.00 π.μ.  Οι δικηγόροι να 

επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο μέχρι την 3/7/2020. 

514/14 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 8/4/2020 και 

παρέμεινε λόγω της πανδημίας για οδηγίες την 15/6/2020.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση την 16/12/2020 η 

ώρα 10.00 π.μ. 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, 

παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τη στενογράφο 

της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 

22369708 ή 24802756 ή να αποστείλουν 

ηλεκτρονικό μήνυμα 

mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή να αποστείλουν 

σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551 

 

 

 



10 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ 
ΛΕΜΕΣΟΥ,  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15.6.2020  
 
ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡ. ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ Π.Δ.Ε.Ε., ΣΤΙΣ  17/6/2020, 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 
 

Ε112/16 

Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την διευθέτηση, για τελευταία 

φορά στις 22.9.2020. 

 

Ε49/18 

Η προθεσμία για την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων 

και σύνοψης μαρτυρίας για τον Καθ’ ου η αίτηση, παρατείνεται για 

περίοδο 30 ημερών από τις 17.6.2020. 

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 9.2.2021, 11π.μ. 

 

Ε101/18 

Η Αίτηση (ταχεία εκδίκασης) ορίζεται για ακρόαση, με γραπτές 

αγορεύσεις οι οποίες θα ανταλλαγούν και θα κατατεθούν στη Γραμματεία 

ή θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Δικαστήριο 2 μέρες 

προηγουμένως, στις 22.9.2021, 11π.μ. 

 

Ε142/18 

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 12.2.2021 11π.μ. 

 

Ε98/19 

Αίτηση ημ. 21.5.20 

Η Αίτηση θα εξεταστεί στις 17.6.20 και οι συνήγοροι θα ενημερωθούν 

αυθημερόν για το αποτέλεσμα. 

 

Ε135/19   

Κλήση για οδηγίες ημ. 13.2.20 

Δίνονται οδηγίες όπως οι δύο πλευρές προβούν σε ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 45 ημερών, από τις 17.6.20.  Τα αποκαλυφθέντα 

έγγραφα να ανταλλαγούν ταυτόχρονα με την αποκάλυψη.   

 

Δίδεται περαιτέρω προθεσμία μέχρι τις 10.10.20 για την κατάθεση από 

τις δύο πλευρές των ονομαστικών καταλόγων μαρτύρων και συνόψεων 

μαρτυρίας.   

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 23.2.2021, 11π.μ. 

 

 

 

Ε158/19 
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Όλες οι προθεσμίες που τέθηκαν στις 13.2.20 (ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων, ανταλλαγή εγγράφων, επιθεώρηση περιουσίας) 

παρατείνονται μέχρι τις 30.7.20.   

Η Αίτηση ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 22.9.2021. 

 

Ε229/19 

Κλήση για οδηγίες ημ. 13.2.20 

Δίνονται οδηγίες όπως οι δύο πλευρές προβούν σε ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 45 ημερών από τις 17.6.20.  Τα αποκαλυφθέντα 

έγγραφα να ανταλλαγούν ταυτόχρονα με την αποκάλυψη.   

 

Δίδεται περαιτέρω προθεσμία μέχρι τις 10.10.20 για την κατάθεση από 

τις δύο πλευρές των ονομαστικών καταλόγων μαρτύρων και συνόψεων 

μαρτυρίας.   

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 24.2.2021, 11π.μ. 

 

Ε10/20 

Η προθεσμία για την καταχώρηση του παραρτήματος Τ.25, από μέρους 

της Καθ’ ης η αίτηση, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.20.  

Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 17.7.2020. 

 

Ε17/20 

Αίτηση ημ. 27.5.20 

Η Αίτηση να επιδοθεί εντός 10 ημερών από 17.6.20. Τυχούσα ένσταση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 30.7.20.  Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις , οι οποίες θα κατατεθούν στη Γραμματεία ή θα 

σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Δικαστήριο 2 μέρες 

προηγουμένως, στις 18.9.2020, 10 π.μ. 

 

Κ*41/19 

Κλήσεις για οδηγίες ημ. 29.10.19 και 18.2.20 

Δίνονται οδηγίες όπως οι δύο πλευρές αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα 

έγγραφα που βρίσκονται ή βρίσκονταν ν στην κατοχή ή στον έλεγχο τους  

(και που σχετίζονται τόσο με την απαίτηση όσο και με την Ανταπαίτηση) 

εντός 45 ημερών από τις 17.6.20.  Τα αποκαλυφθέντα έγγραφα να 

ανταλλαγούν ταυτόχρονα με την αποκάλυψη.   

 

Δίδεται περαιτέρω προθεσμία μέχρι τις 10.10.20 για την κατάθεση από 

τις δύο πλευρές των ονομαστικών καταλόγων μαρτύρων και συνόψεων 

μαρτυρίας.   

Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 12.2.2021, 11 π.μ. 

 

 

 

Κ47/19 

Εν αναμονή της ετοιμασίας της Έκθεσης Εκτίμησης από τη Λειτουργό 

Εκτιμήσεων, η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2020. 
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1. Νοουμένου ότι οι συνήγοροι/ ή οι διάδικοι δεν υποβάλουν κάποιο άλλο 
αίτημα και/ή προβάλουν κώλυμα ως προς την νέα ημερομηνία και/ή τις 
οδηγίες του Δικαστηρίου, οι πιο πάνω αναφερόμενες ημερομηνίες και 
οδηγίες θα οριστικοποιηθούν στις 17.6.2020 με σχετικό πρακτικό, χωρίς 
την φυσική παρουσία των συνηγόρων.  

2. Παράλειψη επικοινωνίας με το Δικαστήριο Ε.Ε. στο διάστημα που 
μεσολαβεί από την κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι την 
ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση, θα συνιστά συγκατάθεση των 
συνηγόρων ή διαδίκων στην  διεκπεραίωση της υπόθεσης τους χωρίς την 
φυσική τους παρουσία.  

3. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία είναι για οποιοδήποτε λόγο 
απαραίτητη, αυτή θα διευθετείται μετά από συνεννόηση με το Δικαστήριο. 
Για σκοπούς επικοινωνίας παρακαλώ να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

διεύθυνση LimRentControl@dc.judicial.gov.cy ή τα τηλέφωνα: 

25806135 για την Γραμματεία (κα Ντία Ιωσήφ) και 25806107 (κα Λουκία 
Ηροδότου, Στενογράφος).  

 
 
 
ΧΡ. ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ, 

Π.Δ.Ε.Ε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LimRentControl@dc.judicial.gov.cy


13 

 

 


