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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21.9.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1598/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 26.10.2020 η ώρα 09.00.  Οι δικηγόροι 

των διαδίκων να καθορίσουν τη θέση τους για την περαιτέρω πορεία 

της αγωγής. 

 

 

4935/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 26.10.2020, η ώρα 09.00.  Υπεράσπιση 

των Εναγομένων 1, 2, 3, 8, 9 και 10 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

2263/18 Η αίτηση ημερ. 22.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 15.10.20, η ώρα 

09.00.  Οι αιτήσεις ημερ. 19.10.18, 11.4.19, 25.11.19 και 31.12.19 

ορίζονται για οδηγίες την ίδια ημέρα, 15.10.20.  Τα διατάγματα ημερ. 

24.10.18 και 15.4.19 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

353/20 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγρ. Α, Γ και Γ της Αίτησης. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

14/19 Η Γενική Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρισης νέας.  Επιδικάζονται έξοδα προς όφελος 

των Καθ’  ων η Αίτηση και σε βάρος των Αιτητών όπως θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. κατά την 

21.9.2020 

 

 

 

Aιτήσεις: 

9/19 Η αίτηση ημερ. 12.2.20 ορίζεται για ακρόαση στις 22.10.20 στις 9.30 

π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. 

 

 

Aγωγές: 

3078/13 Ορίζεται για ακρόαση στις 13.9.2021 ώρα 10.30 π.μ.  

 Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

720/18 Ορίζεται για απόδειξη στις 20.11.20 ώρα 9.30 π.μ. εκτός εάν 

καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης δέκα ημέρες προηγουμένως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Α. Ν. Κονή, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον A. N. ΚΟΝΗ, Π.Ε.Δ. κατά 

την 21.09.2020 

 

 

ΑΓΩΓΕΣ: 

4539/15  Ορίζεται για Ακρόαση στις 23.2.21 στις 11.00 π.μ.   

  Έξοδα στην πορεία. 

 

1936/16  Ορίζεται για Οδηγίες στις 3.11.20 στις 9.00 π.μ. 

   Ένορκη δήλωση για αποκάλυψη εγγράφων από κάθε  

  πλευρά να καταχωρηθεί στο μεταξύ και το ίδιο    

 διάστημα να διενεργηθεί επιθεώρηση εγγράφων.     

 Έξοδα στην πορεία. 

 

1298/18  Ορίζεται για Οδηγίες στις 30.9.20 στις 9.00 π.μ. 

   Ο Πρωτοκολλητής να ενημερώσει τους δικηγόρους  

  των μερών.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2264/18  (Άδεια δίδεται)  Η αίτηση ημερ. 19.10.18 αποσύρεται  

  και απορρίπτεται άνευ βλάβης καταχώρησης νέας, με   

 έξοδα υπέρ των Εναγόμενων 1, 2, 3, 4 και 5-Καθ’ ων   

 η αίτηση και σε βάρος των Εναγόντων-Αιτητών, ως θα   

 υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα    

 εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της υπόθεσης. 

    

   Οι αιτήσεις ημερ. 12.4.19 και 8.3.19 ορίζονται για  

  Οδηγίες στις 3.11.20 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να    



 καταχωρηθεί μέχρι και την 30.10.20.  Έξοδα στην   

 πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

21.9.2020 

 

 

Γενική Αίτηση αρ. 354/20 Εξεδόθη διάταγμα ως οι παρ. Α και Β της 

Αίτηση. Ο χρόνος παρατείνεται για 60 ημέρες 

από σήμερα 

 

 

Γενική Αίτηση 89/19 Η αίτηση για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες 11, 12 

και 13 απορρίπτεται. Η αίτηση και το διάταγμα 

ορίζεται για επίδοση στον Καθ’ου η Αίτηση αρ. 

2 και στις ενδιαφερόμενες εταιρείες 5, 8, 9, 10 

και 14 στις 19.10.2020 ώρα 8.45. Μέχρι τότε 

παραμένει σε ισχύ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  21/9/2020 
 

Αγωγή αρ. 1546/18 Ορίζεται για Οδηγίες στις 19/1/2020.  Εκδίδεται 
Διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης 
εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι ένορκες 
δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 
60 ημερών από σήμερα.  Η επιθεώρηση 
εγγράφων να γίνει με συνεννόηση των 
συνηγόρων και δεν θα δοθούν οποιεσδήποτε 
προς τούτο οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.   

 
Αγωγή αρ. 725/18 Ορίζεται για Οδηγίες στις 18/1/2021 ώρα 09:00.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση του ονομαστικού 
καταλόγου μαρτύρων των Εναγόντων, ο οποίος 
εκ παραδρομής φαίνεται να μην καταχωρήθηκε, 
παρατείνεται μέχρι 30/12/20.   

 
Αγωγή αρ. 5430/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 9/4/2021 ώρα 

09:00.   
 
Αγωγή αρ. 3158/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 31/5/2021 ώρα 

09:00.   
 
Αγωγή αρ. 5173/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 29/10/2020 ώρα 

09:00.  Οι δικηγόροι να είναι έτοιμοι για την 
Ακρόαση. 

 
Αγωγή αρ. 436/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 19/4/2021 ώρα 

09:00.   
 
Γεν. Αίτηση αρ. 280/19 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 26/10/2020 ώρα 

09:00.  Η Ακρόαση θα διεξαχθεί με γραπτές 
αγορεύσεις.  Οι δικηγόροι να είναι έτοιμοι για την 
Ακρόαση. 

 
Αγωγή αρ. 858/19 Ορίζεται για Οδηγίες στις 19/1/2021 ώρα 09:00.  

Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση του 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε 
πλευράς μέχρι 30/12/20. 

 
Αγωγή αρ. 1772/19 Ορίζεται για Οδηγίες στις 19/1/2021 ώρα 09:00.  

Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση του 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε 
πλευράς μέχρι 30/12/20. 

 



Αγωγή αρ. 3139/17 Ενόψει της απουσίας των Εναγομένων η Αγωγή 
ορίζεται για Απόδειξη την 18/11/20 ώρα 09:00. 

 
Αγωγή αρ. 2797/18 Ορίζεται για Ακρόαση την 20/9/21 ώρα 09:00.   
 
Αγωγή αρ. 1406/19 Η Αίτηση ημερ. 10/7/20 εγκρίνεται. 
 
Αγωγή αρ. 266/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 19/1/2021 ώρα 09:00.  

Ο χρόνος για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 
της κάθε πλευράς παρατείνεται μέχρι 30/12/20. 

 
Αγωγή αρ. 107/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 19/1/2021 ώρα 09:00.  

Ο χρόνος για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 
της πλευράς των Εναγόντων παρατείνεται μέχρι 
30/12/20. 

 
Διαχείριση αρ. 143/20 Ορίζεται για Ακρόαση την 19/1/2021 ώρα 09:00.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 
παρατείνεται μέχρι 30/11/20. 

 
Αγωγή αρ. 3656/14 Ορίζεται για Οδηγίες την 19/1/21 ώρα 09:00.  

Την ίδια ημερομηνία παραμένει για Απόδειξη η 
Αίτηση ημερ. 7/8/17.   

 
Αγωγή αρ. 882/20 Η Αίτηση ημερ. 2/9/20 ορίζεται για Επίδοση την 

29/10/20 ώρα 09:00.   
 
Αγωγή αρ. 3543/15 Η Αίτηση ημερ. 16/1/20 ορίζεται για Ακρόαση την 

18/11/20 ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την 
καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 
30/10/20.   

 
Αγωγή αρ. 988/20 Η Αίτηση ημερ. 25/6/20 εγκρίνεται.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    21/9/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

3873/13 

Υπεράσπιση στην τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί από την 

Εναγόμενη 2 εντός 15 ημερών από σήμερα.  Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι 

Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας.  Ορίζεται για οδηγίες στις 13.10.20 και ώρα 9:00.  Τα 

έξοδα της αγωγής στην πορεία της αγωγής.  

 

 

2609/19 

Η αίτηση ημερ. 3.2.20  ορίζεται για οδηγίες στις 9.10.20 και ώρα 8:30.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

1031/18 

Οδηγίες 30.9.20 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.   Η 

παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

666/14 

Ακρόαση στις 6.4.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

4659/14 



Ακρόαση στις 13.4.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21.09.2020 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Αγωγή Αρ. 2686/19 H Αίτηση ημερ. 22.01.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

04.12.2020 στις 9:00 εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή Αρ. 2297/19 Η Αίτηση ημερ. 30.01.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

(τελευταία φορά) 04.12.2020 στις 9:00 εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.  



Αγωγή Αρ. 2238/19 Ορίζεται για Οδηγίες 10.12.2020 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν 4 μέρες προηγουμένως.  

Παρατείνεται ο χρόνος για ανταλλαγή εγγράφων για 

περίοδο 30 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή Αρ. 1957/19 Η Αίτηση ημερομηνίας 11.05.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες για να εκδοθούν διατάγματα 02.10.2020 

στις 9:00 π.μ. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 

εναντίον της εναγομένης 2 το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  

Αγωγή Αρ. 1131/19 Ορίζεται για Οδηγίες 04.12.2020 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή Αρ. 1178/19 Στην Αίτηση ημερ. 05.03.2020 εκδόθηκε διάταγμα.   

Αγωγή Αρ. 787/19 Η Αίτηση ημερ. 17.01.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα.  

Αγωγή Αρ. 375/19 Ορίζεται για Οδηγίες με τις ίδιες οδηγίες 20.11.2020 

στις 9:00 π.μ.  Η Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εκ 

μέρους των εναγομένων παρατείνεται για περίοδο 

30 ημερών από σήμερα (τελευταία φορά).   

Αγωγή Αρ. 2493/18 Η Αίτηση ημερ. 17.01.2020 ορίζεται για Εξέταση 

05.11.2020 στις 11:00 π.μ. Ο Διευθυντής της καθ’  

ης η αίτηση εταιρείας να υπογράψει €1.000 

εγγύηση για να είναι παρών.   

Αγωγή Αρ. 1858/18 Ορίζεται για Οδηγίες 05.11.2020 στις 9:00 π.μ. Ο 

χρόνος καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας εκ μέρους της ενάγουσας παρατείνεται 

για περίοδο 30 ημερών από σήμερα (τελευταία 

φορά). 

Αγωγή Αρ. 1672/18 Ορίζεται για Ακρόαση 03.06.2021 στις 11:00 π.μ.  



Αγωγή Αρ. 846/18 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 10.03.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες 09.10.2020 στις 9:00 π.μ. Παρουσία 

δικηγόρων απαραίτητη.   

Αγωγή Αρ. 741/18 Η Αίτηση ημερ. 02.09.2019 ορίζεται για Απόδειξη 

22.10.2020 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως (τελευταία 

φορά).  

Αγωγή Αρ. 2985/17 Ορίζεται για Ακρόαση 02.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2361/17 Ορίζεται για Ακρόαση 01.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 667/17 Ορίζεται για Ακρόαση 31.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2613/16 Ορίζεται για Ακρόαση 21.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4104/15 Ορίζεται για Ακρόαση 10.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ.  5298/14 Ορίζεται για Ακρόαση 18.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 5492/07 Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για 

περίοδο 5 ετών από σήμερα.  Ανανεώθηκε το 

memo.   

Εταιρεία 108/20  Η Αίτηση εγκρίνεται.  Εκδόθηκε διάταγμα 

εκκαθάρισης.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Γεν. Αίτηση 192/20 Ορίζεται για Εξέταση 06.10.2020 στις 9:00 π.μ. 

Άδεια δίδεται για συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

Γεν. Αίτηση 140/20 Αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρησης νέας.  

Γεν. Αίτηση 135/20 Ορίζεται για Εξέταση 06.10.2020 στις 9:00 π.μ. 

Άδεια δίδεται για συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

Γεν. Αίτηση 110/20 Ορίζεται για Εξέταση 06.10.2020 στις 9:00 π.μ. 

Άδεια δίδεται για συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

Γεν. Αίτηση 83/07 Δόθηκε άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο 

τριών ετών από σήμερα.   

 

 

 

 



Ημερομηνία:  21.9.20 

 

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  21.9.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Aρ. Αγωγής 2516/99 - Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1253/13 - Ακρόαση 1.3.21, ώρα 11.00 π.μ.  

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση είναι 

ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί προτεραιότητα 

αμφότερες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την 

έναρξη της ακρόασης. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 2617/15 - Ακρόαση 15.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

Αρ. Αγωγής 3067/13 - Ακρόαση 29.1.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση είναι 

ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί προτεραιότητα 

όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη 

της ακρόασης. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγή 3811/14  - Ακρόαση 9.4.21, ώρα 11.00  π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 



 

Αρ. Αγωγής 5803/14 - Ακρόαση 7.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3001/15 - Ακρόαση 8.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2199/16 - Ακρόαση 12.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2391/16 - Ακρόαση 25.2.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 289417  - Ακρόαση 9.4.21, ώρα 1100 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 1328/18 - Ακρόαση 8.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ. 

 

Το Δικαστήριο, λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ, για την 

αντιμετώπιση του Covid-19, επιλαμβάνεται των υποθέσεων χωρίς τη φυσική 

παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική 

προηγούμενη ειδοποίηση από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου και τη συναπόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με τον 

Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 21.09.2020 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ. ΑΙΤ. 232/2002 Διάταγμα ως η παράγραφος Γ της αίτησης. Οι παράγραφοι Α και Β 
της αίτησης απορρίπτονται (δεν χρειάζονται/άνευ αντικειμένου). 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2.  ΓΕΝ. ΑΙΤ. 11/2003 Διάταγμα ως η παράγραφος Γ της αίτησης. Οι παράγραφοι Α και Β 
της αίτησης απορρίπτονται (δεν χρειάζονται/άνευ αντικειμένου). 
Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

3.  ΑΙΤΗΣΗ 395/2008 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης. Καμία διαταγή 
για έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 5415/2011 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης της Καθ’ ης η αίτηση. Η αίτηση 
ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης την 
23.10.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 5094/2012 Συνεχιζόμενη ακρόαση-διεξάγεται στην παρουσία των συνηγόρων 
των διαδίκων. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 516/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.12.2020 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση διευθέτησής της, να ειδοποιηθεί 
το Δικαστήριο προηγουμένως. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 2394/2013 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 23.10.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Καμία 
διαταγή για έξοδα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1015/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 



 

9.  ΑΓΩΓΗ 3875/2014 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 02.12.2020 ώρα 8:30 π.μ., 
ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη και αίτηση για 
τροποποίηση του τίτλου της αγωγής (δεν λήφθηκε συγκατάθεση 
από την καθ’ ης η αίτηση σε σχέση με την αίτηση τροποποίησης). 
Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1301/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 31.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1845/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 3244/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 3731/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 50/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1268/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 3164/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1416/2017 Η Ενάγουσα και η Εναγόμενη να καταχωρίσουν τις ένορκες 
δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εντός περαιτέρω 30 ημερών από 
σήμερα και να γίνει ανταλλαγή των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, για συμμόρφωση με 
τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες την 14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1757/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.09.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 2134/2017 Οι Ενάγοντες και η Εναγόμενη, εντός 40 ημερών από σήμερα να 
καταχωρίσουν ένορκη αποκάλυψη εγγράφων, αντίγραφα των 
οποίων να επισυνάψουν στον κατάλογο εγγράφων που θα 
παραδώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, για 
συμμόρφωση με τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες, την 
14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 



20.  ΑΓΩΓΗ 297/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.09.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 541/2018 Η Ενάγουσα εντός 40 ημερών από σήμερα να καταχωρίσει 
ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει στην 
ακροαματική διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα. Η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει στην ακροαματική 
διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, εντός 
περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, για 
συμμόρφωση με τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες, την 
14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1836/2018 Υπό το φως της δικογραφίας, τον αριθμό των μαρτύρων και τη 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα που θα καλέσει η κάθε 
πλευρά, όπως και τα έγγραφα που θα κατατεθούν, όπως τούτα 
διαφαίνονται από τις ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης, εκδίδονται οι 
κάτωθι οδηγίες: 
 
(α) Η Απαίτηση να συνεκδικαστεί με την Ανταπαίτηση. 
 
(β) Η ακρόαση να διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως ακολούθως: 
 

- Όλοι οι διάδικοι να παραδώσουν τη γραπτή δήλωση-κατάθεση του 

κάθε μάρτυρα που θα κληθεί να δώσει μαρτυρία ενώπιον του 

Δικαστηρίου τουλάχιστον 1 (μια) εργάσιμη ημέρα πριν να 

καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. 

- Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ. 33 κκ. 7, 8 και 9. 

- Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των μαρτύρων της κάθε 

πλευράς, της σύνοψης της μαρτυρίας αυτών, της έγγραφης 

μαρτυρίας που θα παρουσιαστεί, την πολυπλοκότητα ή το απλό 

της υπόθεσης, τα επίδικα θέματα και τις παραστάσεις των 

διαδίκων, η εξέταση του κάθε μάρτυρα θα είναι διάρκειας μέχρι 60 

λεπτά, η αντεξέτασή του θα είναι διάρκειας 45 λεπτά, και η 

επανεξέτασή του μέχρι 15 λεπτά. 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 27.09.2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
Έξοδα στην πορεία. Για τυχόν διαφοροποίηση των ως άνω 
οδηγιών, οι συνήγοροι των διαδίκων να επικοινωνήσουν με το 
Δικαστήριο μέχρι την 23.09.2020. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1959/2018 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση/η αγωγή για οδηγίες την 29.11.2020 
ώρα 9:00 π.μ.. Τυχόν ένσταση στην αίτηση, να καταχωριστεί 
τουλάχιστον 5 καθαρές ημέρες προηγουμένως. Γραπτές 



αγορεύσεις σε σχέση με την αίτηση να καταχωριστούν τουλάχιστον 
2 καθαρές ημέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση συμφωνίας ως 
προς την έκδοση διαταγμάτων αντεξέτασης, η αγωγή θα οριστεί για 
ακρόαση για τον σκοπό αυτό σε κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Τα σημερινά έξοδα σε σχέση με την αίτηση, στην πορεία αλλά όχι 
εναντίον των Εναγόμενων/Αιτητών. Τα σημερινά έξοδα, σε σχέση 
με την αγωγή, στην πορεία. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 2154/2018 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 
10.10.2019. 
Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο αίρεται η παρατυπία της μη 
αναγραφής στη νομική βάση της αίτησης της Δ.17,κ.10, και η αίτηση 
προσεγγίζεται ως η Δ.17,κ.10 να υπήρχε εξ αρχής στη νομική βάση. 
Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Καθ’ ης η αίτηση και 
εναντίον της Αιτήτριας όπως θα υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.  
 

25.  ΑΓΩΓΗ 2340/2018 

(ταχείας εκδίκασης) 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.12.2020 ώρα 9:00 π.μ.. 
Έγγραφη μαρτυρία της πλευράς των Εναγόντων να καταχωριστεί 
εντός 40 ημερών από σήμερα και από τον Εναγόμενο 2 εντός 
περαιτέρω 40 ημερών. Καμία διαταγή για έξοδα. Σε περίπτωση 
διευθέτησης της αγωγής, να ενημερωθεί το Δικαστήριο νωρίτερα. 

 

26.  ΑΓΩΓΗ 2982/2018 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση στην ενδιάμεση αίτηση 
ημερομηνίας 18.12.2019. Εκδίδεται διάταγμα του Δικαστηρίου με το 
οποίο παραμερίζεται (set aside) η δικαστική απόφαση ημερομηνίας 
20.02.2019 εναντίον της Εναγόμενης 1/Αιτήτριας, με έξοδα όμως 
υπέρ της Καθ’ ης η αίτηση/Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης 
1/Αιτήτριας όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
εγκριθούν από το Δικαστήριο. Σημείωμα εμφάνισης και Έκθεση 
Υπεράσπισης από την Εναγόμενη 1 να καταχωριστούν εντός 20 
ημερών από σήμερα. Να ακολουθηθούν οι θεσμοί. Τα έξοδα για τα 
διαβήματα αυτά σε καμία περίπτωση εναντίον της Ενάγουσας. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 3052/2018 Η Εναγόμενη 1 να καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων και ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 
μαρτυρίας εντός 40 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες, για συμμόρφωση με τα πιο πάνω και περαιτέρω οδηγίες, 
την 14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία, 
αλλά όχι εναντίον του Ενάγοντος και του Εναγόμενου 2. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 300/2019 Η Ενάγουσα και η Εναγόμενη να καταχωρίσουν τις ένορκες 
δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εντός περαιτέρω 30 ημερών από 
σήμερα και να γίνει ανταλλαγή των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, για συμμόρφωση με 



τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες την 14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 901/2019 Οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν την ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Οι Ενάγοντες, 
εντός 40 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσουν στην 
ακροαματική διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα. Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους 
ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσουν 
στην ακροαματική διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα, εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή παραμένει για 
Οδηγίες, για συμμόρφωση με τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες, 
την 15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν ανταλλαγές εγγράφων, ως 
τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 957/2019 Οι Ενάγοντες, εντός 40 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν 
ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσουν 
στην ακροαματική διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα. Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσουν στην 
ακροαματική διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα, εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή παραμένει για 
Οδηγίες, για συμμόρφωση με τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες, 
την 15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν ανταλλαγές εγγράφων, ως 
τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

31.  ΑΓΩΓΗ 1408/2019 Ο Καθ’ ου η αίτηση έχει φωναχθεί και είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα 
σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος 
σύλληψης την 23.10.2020 ώρα 8:30 π.μ. 
 

32.  ΑΓΩΓΗ 2129/2019 Ο Ενάγων, εντός 40 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσει 
ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει στην 
ακροαματική διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα. Η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει στην ακροαματική 
διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, εντός 
περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, για 
συμμόρφωση με τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες, την 
15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν ανταλλαγές εγγράφων, ως τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

33.  ΑΓΩΓΗ 2568/2019 Οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν την ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Ο Ενάγων, 
εντός 40 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει στην ακροαματική 



διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο 
των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσουν στην ακροαματική 
διαδικασία και τη σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, εντός 
περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, για 
συμμόρφωση με τα ως άνω και για περαιτέρω οδηγίες, την 
15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν ανταλλαγές εγγράφων μεταξύ 
Ενάγοντος και Εναγομένων, ως τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

34.  ΓΕΝ. ΑΙΤ. 7/2020 Δίδονται οδηγίες για επίδοση στον ενυπόθηκο πιστωτή Hellenic 
Bank Public Company Ltd. Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 
23.10.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

35.  ΑΓΩΓΗ 1066/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 30.10.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι και την 16.10.2020. Τα έξοδα στην 
πορεία. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ημερομηνία: 21.09.2020 

 

Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 21.9.20: 

 

 

1.  Αγωγή 414/07 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Καμία διαταγή ως προς τα 

έξοδα. 

 

 

2.  Γενική αίτηση 144/20 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

 

 

3.  Αγωγή 356/17 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 01.6.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

 

4.  Αγωγή 715/17 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 2.6.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

  

 

 

5.  Αγωγή 3531/16 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 1.6.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

 

 

6.  Αγωγή 2644/18 

 



Η αίτηση ημ. 27.1.20 ορίζεται για επίδοση για τελευταία φορά στις 16.10.20 η ώρα 

9.00 π.μ. 

 

 

7.  Αγωγή 2386/17 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 2.6.21 η ώρα 11.00 πμ. Τα έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.   

 

 

 

 

 

 

8.  Αγωγή 1473/14 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 3.3.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

 

9.  Αγωγή 1730/16 

Ορίζεται για ακρόαση στις 31.5.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

 

10.  Αγωγή 1176/13 

 

Ορίζεται για προγραμματισμό στις 15.12.20 η ώρα 9.00 πμ, ημερομηνία κατά την 

οποία είναι ορισμένη η αίτηση ημ. 11.9.20.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

11.  Αγωγή 3413/12 

 

Ορίζεται για προγραμματισμό στις 30.9.20 η ώρα 9.00 πμ. Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

12.  Αγωγή  1163/19 

 



Η αίτηση ημ. 17.10.19 ορίζεται για επίδοση στις 16.10.20 η ώρα 9.00 πμ.  

 

 

13.  Αγωγή 1356/14 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 3.3.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

 

14.  Αγωγή 3783/13 

Ορίζεται για ακρόαση στις 23.2.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

21.9.20 

 

1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 192/20 -  Η κυρίως αίτηση και η 

ενδιάμεση αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις  22.10.20 και ώρα 

08:30.  Yπεράσπιση και ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

  

2. Αιτ. Γονικής μέριμνας αρ.  205/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  22.10.20 και ώρα 08:30.  Yπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

3. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  26/20 – Η κυρίως αίτηση  

ορίστηκε για  ΚΕΘ στις 22.10.20 και ώρα 08:30.   Yπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα  ορίζεται 

γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις  στις  22.10.20.   Ένσταση 

να καταχωρηθεί μέχρι τις  15.10.20.   Το προσωρινό διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

4. Αιτ. Διατροφής αρ.  131/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

ΚΕΘ στις  12.11.20 και ώρα 08:30.   Yπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

5. Αιτ.  Περιουσιακών Διαφορών αρ.  6/11 – H ενδιάμεση αίτηση 

ορίστηκε εκ νέου για επίδοση  στις  15.10.20 και ώρα 08:30. 

 



6. Aιτ. Διατροφής αρ. 172/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε  για  

οδηγίες στις  22.10.20 και ώρα 08:30.  Παράρτημα εκ μέρους του 

Καθ’ου η αίτηση   να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Δίδονται οδηγίες 

όπως  οι δικηγόροι να είναι παρόντες. 

 

7. Αίτηση γονικής μέριμνας  αρ. 419/17 – Η αίτηση ορίζεται εκ 

νέου συμμόρφωση στις  12.11.20 και ώρα 08:30. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

21 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

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

1 
 

289/19 Γονική Μέριμνα 3.11.20 Οδηγίες 
Ονομαστικός κατάλογος και 
σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 
τότε. 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

2 195/20 Γονική Μέριμνα 27.10.20 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε. 
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

3 
 

2/20 Γονική Μέριμνα 
 

11.11.20 Οδηγίες 
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

4 
 

47/20 Διατροφή 23.10.20 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε.  
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

5 
 

44/18 Περιουσιακές 
Διαφορές 

19.11.20 
 

Οδηγίες 
Ε/Δ Αποκάλυψης από τις 
δύο πλευρές μέχρι τότε. 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

21.9.2020 

 

1. Διατροφή 283/19 – Ορίστηκε η  Κυρίως και η Ενδιάμεση για Δήλωση 

Συμβιβασμού (τελευταία φορά) στις 16.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 

2 Γονική Μέριμνα 329/19 – Ορίστηκε η Κυρίως για Απόδειξη και η Μονομερής 

για Ακρόαση στις 16.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ.  (για τελευταία φορά).  

Ένσταση και Υπεράσπιση μέχρι 9.10.2020.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

3     Γονική Μέριμνα 280/19 – Ορίστηκε η Κυρίως και η Κλήση για οδηγίες  για 

ΚΕΘ στις 8.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ.  Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί και από 

την πλευρά της Αιτήτριας.  Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 21/09/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε56/18 

Αίτηση ημ. 17.9.20 

Παραμένει για οδηγίες 2.10.20 9.00 π.μ.  

Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Να εξεταστεί κατά πόσον μπορεί να επιδοθεί το διάταγμα μέσω ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας. 

 

Ε69/20 

Αίτηση ημ. 18.9.20 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β της Αίτησης.   

Απάντηση να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από τη μέρα της επίδοσης. 

 

Ε78/20 

Αίτηση ημ. 8.9.20 

Παραμένει για απόδειξη στις 2.10.20 9.00 π.μ. 

 

 



 

 

 


