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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25.9.2020
Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως:
ΑΓΩΓΕΣ

4641/14

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 26.3.2021, η ώρα 10.30 Τα έξοδα
στην πορεία.

4312/13

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 17.12.2020, η ώρα 09.00. Τα έξοδα
στην πορεία. (Αναβλήθηκε λόγω του βεβαρημένου ημερολογίου
του Δικαστηρίου – υπάρχουν αγωγές του 2007, 2010, 2011 και
2012 και επίσης εκκρεμεί και αίτηση ημερ. 16.9.20 για
τροποποίηση).

3071/12

Επιφυλάχθηκε
3.12.2019.

αίτηση

ημερ.

779/20

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.
διαταγή για έξοδα.

Καμιά

Ενδιάμεση

Απόφαση

στην
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. κατά την
25.9.2020

Aγωγές:
1658/17

Ορίζεται για ακρόαση στις 4.10.2021 στις 10.30 π.μ.
Καμιά διαταγή για έξοδα.
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ
25.9.2020

Αγωγή 5204/14

Επιφυλάχθηκε απόφαση στην αίτηση ημερ.
10.1.2020.

Αγωγή 2577/19

Ορίζεται για απόδειξη την 30.9.2020.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 25/9/2020
Αγωγή αρ. 868/20

Εκδίδεται Απόφαση ως η Ένορκη Δήλωση.

Αγωγή αρ. 184/18

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 23/9/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 199/15

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 16/3/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 2529/15

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 17/6/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 2669/15

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 17/5/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 176/19

Ορίζεται για Οδηγίες την 1/12/20 ώρα 09:00.

Παρ. αρ. 44/13

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 9/2/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 3376/13

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 25/5/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 119/17

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 22/9/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 1138/14

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 7/4/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 1750/15

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 16/6/21 ώρα 09:00.

Ειδ. Πτώχευσης 15/20

Η Αίτηση ημερ. 23/6/20 επαναορίζεται για Οδηγίες
την 19/11/20 ώρα 09:00.

Ειδ. Πτώχευσης 17/20

Η Αίτηση ημερ. 23/6/20 επαναορίζεται για Οδηγίες
την 19/11/20 ώρα 09:00.

Διαχ. Αρ. 586/12

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 22/1/2021 ώρα
09:00. Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να
καταχωρηθούν μέχρι 30/12/20.
Διαχειριστής
παρών.

Διαχ. Αρ. 101/14

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 22/1/2021 ώρα
09:00. Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να
καταχωρηθούν μέχρι 30/12/20.
Διαχειριστής
παρών.
Αν δεν υπάρχουν καταχωρημένοι
λογαριασμοί θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης
εναντίον του Διαχειριστή.

Διαχ. Αρ. 267/13

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 22/1/2021 ώρα
09:00. Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να
καταχωρηθούν μέχρι 30/12/20.
Διαχειριστής
παρών.
Αν δεν υπάρχουν καταχωρημένοι
λογαριασμοί θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης
εναντίον του Διαχειριστή.
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Διαχ. Αρ. 513/12

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 22/1/2021 ώρα
09:00. Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να
καταχωρηθούν μέχρι 30/12/20.
Διαχειριστής
παρών.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 25/9/2020
Αρ. Αγωγής 1676/20

Αίτηση ημερ. 13.8.20. Η αίτηση ορίζεται για
Οδηγίες την 27.10.20 ώρα 9:00 π.μ.
Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα
στην πορεία.
Τα διατάγματα να
παραμείνουν σε ισχύ.

Αρ. Αγωγής 2626/18

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 1.6.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 3441/15

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.5.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 2608/17

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 31.5.21
ώρα 10:00 π.΄μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 5299/13

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.5.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αίτησης 15/09

Ex parte Αίτηση ημερ. 29.7.20. Εκδίδεται
διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αίτ. Πτώχευσης 14/20

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 4.12.20
ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αίτ. Πτώχευσης 16/20

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 4.12.20
ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Ειδ. Πτώχευσης 18/20

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 4.12.20
ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Γενικής Αίτησης 452/09

Αίτηση ημερ. 21.7.20. Εκδίδεται διάταγμα
ως η παράγραφος Α της Αίτησης. Καμία
διαταγή για έξοδα.

Αρ. Γενικής Αίτησης 267/09

Αίτηση ημερ. 16.7.20. Εκδίδεται διάταγμα
ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία
διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αίτησης 30/11

Ex parte Αίτηση ημερ. 27.5.20. Εκδίδεται
διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.
Καμία διαταγή για έξοδα.
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Αρ. Γενικής αίτησης 172/11

Αίτηση ημερ. 15.5.20. Ορίζεται για επίδοση
την 4.12.20 ώρα 9:00 π.μ.

Αρ. Αίτησης 332/15

Αίτηση ημερ. 16.1.20. Άμα τη καταχώριση
των τελικών λογαριασμών εκ μέρους του
διαχειριστή εκδίδονται διατάγματα ως οι παρ.
Α και Β της αίτησης. Καμία διαταγή για
έξοδα.

Αρ. Αγωγής 246/16

Ορίζεται για Οδηγίες την 11.11.20 ώρα 9:00
π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι
τότε. Η Καθ΄ης η αίτηση να είναι παρούσα.
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του
Καθ΄ου η αίτηση 1. Οδηγίες για άμεση
εκτέλεση.

Αρ. Αγωγής 3154/17

Αίτηση ημερ. 15.5.20. Ορίζεται για Οδηγίες
την 11.11.20 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Ο καθ΄ου η αίτηση
2 δηλώνει ότι αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τη
σύζυγο του.

Αρ. Αίτησης Διαχείρισης 475/19 Αίτηση ημερ. 11.9.20. Εκδίδεται διάταγμα
ως η παράγρ. α της αίτησης. Τα έξοδα υπέρ
αιτητή από τη διαχείριση.
Αρ. Αγωγής 869/20

Αίτηση ημερ. 16.7.20. Εκδίδεται απόφαση
υπέρ του ενάγοντα και εναντίον του
εναγομένου ως η παράγραφος 6 (Α και Β)
της Ένορκης Δήλωση, πλέον €2.350
δικηγορικά έξοδα, πλέον ΦΠΑ επί των
δικηγορικών εξόδων, πλέον €31.50 έξοδα
επίδοσης.
Περαιτέρω
εναντίον
του
εναγομένου εκδίδονται διατάγματα και
οδηγίες ως η Απαίτηση, παρ. 22 Γ.

Αρ. Αγωγής 2438/19

Αίτηση ημερ. 16.7.20. Εκδίδεται απόφαση
υπέρ του ενάγοντα και εναντίον του
εναγομένου 4 αλληλέγγυα και κεχωρισμένα
ως η παράγραφος α της Ένορκης Δήλωσης,
πλέον €2.350, δικηγορικά έξοδα, πλέον ΦΠΑ
επί των δικηγορικών εξόδων, πλέον €15
έξοδα επίδοσης. Νοείται ότι το πιο πάνω
μέρος της παρούσας απόφασης είναι σε
συνάρτηση με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν
εναντίον των άλλων εναγομένων μετά των
οποίων ο πιο πάνω εναγόμενος είναι
αλληλέγγυα και κεχωρισμένα υπεύθυνος για
την πληρωμή της πιο πάνω απόφασης.
Περαιτέρω εναντίον του εναγομένου 4
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εκδίδονται διατάγματα και οδηγίες ως η
Απαίτηση, παρ.12 (γ) εώς (κ).
Αρ. Αγωγής 5880/12

Αίτηση ημερ. 8.9.20. Εκδίδεται διάταγμα
ως η παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Τροποποιημένο
κλητήριο να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών
από την σύνταξη του διατάγματος. Κατά τα
λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί Πολιτικής
Δικονομίας. Το Διάταγμα να πληρωθεί εντός
5 ημερών από σήμερα. Καμία διαταγή για
έξοδα. Η ημερ. 8.10.20 ακυρώνεται και η
Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.11.20
ώρα 10:00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Μιχαηλίδη, Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις

25/9/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

4127/12
Απόδειξη στις 8.10.20 και ώρα 11:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.

1796/14
Ακρόαση στις 7.4.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.

783/13
Ακρόαση στις 7.12.20 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.

4936/14
Η αίτηση ημερ. 15.5.20 ορίζεται εκ νέου για επίδοση στην Εναγόμενη Καθ΄ ης
η αίτηση στις 4.11.20 και ώρα 9:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.

162/20
Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 5.11.20 και ώρα 11:00.

Ένσταση να

καταχωρηθεί μέχρι 23.10.20. Να γίνει δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας και σε μια Ελληνόφωνη Κυπριακή Εφημερίδα ευρείας
κυκλοφορίας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πιο πάνω δικάσιμο.
διαταγή για έξοδα.

Καμιά
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589/20
Ορίστηκε για διευκρινήσεις στις 29.9.20 και ώρα 9:00.

Ο δικηγόρος των

Αιτητών να είναι παρών.

129/20
Απόφαση επιφυλλάσσεται.

Οι συνήγοροι θα ειδοποιηθούν από το

Πρωτοκολλητείο.

1711/19
Η αίτηση ημερ. 16.7.20 εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του
κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από της εκπνοής του. Καμιά
διαταγή για έξοδα.

2482/16
Ακρόαση στις 7.6.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.

890/20
Ορίζεται για διευκρινίσεις στις 29.9.20 και ώρα 9:00. Οι δικηγόροι των Αιτητών
να είναι παρόντες.

1349/20
Απόφαση επιφυλλάσσεται στις 28.9.20 και ώρα 9:00.
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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 25.09.2020
αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:

Αγωγή Αρ. 1347/20

Η Αίτηση ημερ. 16.07.2020 ορίζεται για Εξέταση
02.10.2020 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε οι Αιτητές να
διευκρινίσουν με ποιον τρόπο ζητούν να γίνει
επίδοση.

Αγωγή Αρ. 941/20

H Αίτηση ημερ. 29.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες
28.09.2020 στις 9:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 373/20

Ορίζεται για Απόδειξη 16.12.2020 στις 9:00 π.μ.
εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 4 μέρες
προηγουμένως.

Αγωγή Αρ. 2662/19

Η Αίτηση ημερομηνίας 23.01.2020 αποσύρεται και
απορρίπτεται με έξοδα.

Αγωγή Αρ. 869/19

Η Αίτηση ημερ. 12.10.2019 απορρίπτεται λόγω μη
επίδοσης.

Αγωγή Αρ. 331/19

Ορίζεται για Οδηγίες 15.01.2021 στις 9:00 π.μ.
Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 4
μέρες προηγουμένως.

Αγωγή Αρ. 2238/18

Ορίζεται για Οδηγίες 15.01.2021 στις 9:00 π.μ.
Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να
καταχωρηθούν μέχρι τότε και από τις δύο πλευρές.
Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εκ μέρους των
εναγομένων να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από
σήμερα.

Αγωγή Αρ. 2091/18

Ορίζεται για Οδηγίες 13.11.2020 στις 9:00 π.μ. για
τελευταία φορά. Ένορκη αποκάλυψη εκ μέρους

12
των

εναγόντων

και

εναγομένων

4

μέρες

προηγουμένως (τελευταία φορά).
Αγωγή Αρ. 721/18

Ορίζεται για Ακρόαση 09.06.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 409/18

Ορίζεται για Ακρόαση 04.06.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 3023/17

Ορίζεται για Ακρόαση 03.06.2021 στις 11:00 π.μ.
Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ
μέρους του εναγομένου να καταχωρηθεί εντός 30
ημερών από σήμερα.

Αγωγή Αρ. 1198/17

Στην Αίτηση ημερ. 30.09.2019 εκδίδεται ένταλμα
σύλληψης το οποίο ορίζεται για Έλεγχο 15.01.2021
στις 9:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 570/17

Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 31.01.2020 ορίζεται για
Οδηγίες 14.01.2021 στις 9:00 π.μ. Ενάγοντες και
Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα
παρουσιάσουν στη δίκη εντός 45 ημερών από
σήμερα και να παραδώσουν αντίγραφα εντός της
ίδιας προθεσμίας. Η Κλήση για Οδηγίες ημερ.
21.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 14.01.2021 στις
9:00 π.μ. Δεν έχει καταχωρηθεί Τύπος 25 εκ
μέρους των εναγόντων.

Αγωγή Αρ. 419/17

Η Αίτηση ημερ. 09.02.2020 ορίζεται για Αγορεύσεις
09.10.2020 στις 10:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 108/17

Ορίζεται για Ακρόαση 07.06.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 22/17

Ορίζεται για Ακρόαση 04.06.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 2334/16

Ορίζεται για Οδηγίες 14.01.2021 στις 9:00 π.μ.
Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι
τότε.

Αγωγή Αρ. 5025/15

Ορίζεται για Ακρόαση 14.05.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 616/15

Ορίζεται για Ακρόαση 12.05.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 4081/14

Ορίζεται για Ακρόαση 29.03.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 1544/14

Ορίζεται για Ακρόαση 05.04.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 1358/14

Ορίζεται για Οδηγίες 03.12.2020 στις 9:00 π.μ.

Αγωγή Αρ. 1241/14

Ορίζεται για Ακρόαση 31.03.2021 στις 11:00 π.μ.
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Αγωγή Αρ. 2951/13

Ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης
(τελευταία φορά) 05.11.2020 στις 9:00 π.μ.

Γεν. Αίτηση 25/20

Ορίζεται για Οδηγίες 20.10.2020 στις 9:00 π.μ
Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.

Γεν. Αίτηση 138/17

Ορίζεται για Οδηγίες 02.11.2020 στις 9:00 π.μ. Οι
συνήγοροι να φροντίσουν να καταχωρήσουν
Αιτιολογημένη Απόφαση Κτηματολογίου.

Γεν. Αίτηση 118/13

Η Αίτηση ημερ. 15.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες
03.11.2020
συμβιβασμού.

στις

9:00

π.μ.

για

σκοπούς

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης

εναντίον των Καθ’

ων η Αίτηση τα οποία να

παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε.
Γεν. Αίτηση 227/04

Δίδεται άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο
2 ετών από σήμερα.

Γεν. Αίτηση 522/01

Δίδεται άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο
2 ετών από σήμερα.

Εταιρεία 384/20

Ορίζεται για Επίδοση 05.10.2020 στις 9:00 π.μ.
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Ημερομηνία: 24.9.20
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 24.9.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως
ακολούθως:
Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ.
Αρ Αγωγής 3430/04
(αίτηση ημερ. 15.7.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 3371/14

-

Ακρόαση 12.2.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 1232/15

-

Ακρόαση 8.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 4358/15

-

Ακρόαση 24.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 1745/16

-

Ακρόαση 31.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 3644/17

-

Ακρόαση 6.4.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 635/18

-

Ακρόαση 13.4.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 1418/19
(αίτηση ημερ. 15.7.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα.
Καμία διαταγή για έξοδα.
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Αρ. Αγωγής 1925/19

-

Εκδίδεται απόφαση.

-

Η Αίτηση ορίζεται για απόδειξη με ένορκο

Αρ. Αγωγής 944/20
(αίτηση ημερ. 15.7.20)

δήλωση στις 16.10.20, ώρα 8.45 π.μ. Η
ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι και
δύο ημέρες προηγουμένως
επιφυλάσσονται.

Τα έξοδα
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Ημερομηνία: 25.9.20
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 25.9.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως
ακολούθως:
Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ.

Αρ. Αγωγής 2132/05
(Αίτηση ημερ. 2.7.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Γεν. Αίτησης 264/07

-

(Αίτηση ημερ. 16.7.20)

Αρ. Αγωγής 868/15

Εκδίδεται διάταγμα.
Καμία διαταγή για έξοδα.

-

Ακρόαση 5.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 2297/15

-

Ακρόαση 22.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 1813/16

-

Ακρόαση 11.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 3791/16

-

Ακρόαση 23.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 1798/18

-

Ακρόαση 16.4.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.
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Αρ. Αγωγής 2624/19
(Αίτηση διά κλήσεως ημερ.
14.1.20)

-

Η αίτηση ημερ. 14.1.20 απορρίπτεται με
έξοδα εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση ως θα
υπολογιστούν και πληρωθούν στο τέλος της
διαδικασίας

Αρ. Αγωγής 1348/20
(αίτηση ημερ. 16.7.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα.
Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της
αγωγής.

Αρ. Αίτησης 382/20
(αιτήσεις ημερ. 24.8.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα
Καμία διαταγή για έξοδα

Γεν. Αίτηση 596/2009
(αίτηση ημερ. 16.7.20)

-

Εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η
παράγραφος Α της αίτησης.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 2227/19

-

Απόδειξη 27.10.20, ώρα 8.45 π.μ., εκτός αν
καταχωρηθεί

υπεράσπιση

μέχρι

και

5

καθαρές μέρες προηγουμένως. Ο χρόνος
καταχώρησης

της

Υπεράσπισης

των

Εναγομένων 1 και 2 επεκτείνεται μέχρι και 5
καθαρές μέρες προηγουμένως.
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 25/9/20
Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

Αρ. Αγωγής 650/11
Ακρόαση στις 19/10/2020 και ώρα 11:00. Θα έχει απόλυτη προτεραιότητα.
Χωρίς έξοδα.
Γεν Αίτηση 264/18
Απόδειξη για τελευταία φορά στις 03/11/2020. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 512/19
Η αίτηση ημερ. 22/05/2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα όπως
υπολογιστούν και είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.
Γεν Αίτ. Εταιρ. 386/20
Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι 2, 3 και 4 της κυρίως αίτησης,
επικύρωσης της συγχώνευσης, και απορρόφησης της εταιρείας DRYFORM,
από την Αιτήτρια εταιρεία. Ο χρόνος συμμόρφωσης καθορίζεται σε 7 μέρες
από την σύνταξη του διατάγματος. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 72/19
Εκδίδεται απόφαση υπέρ της ενάγουσας αρ.1 και εναντίον των εναγόμενων
αρ.1 και αρ.2
ως οι δηλώσεις των μερών.
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Αρ. Αγωγής 5692/13
Η αγωγή αποσύρεται εναντίον του εναγόμενου αρ.2 ως εξωδίκως
διευθετηθείσα και χωρίς καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 844/16
Η αγωγή αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 21/04/2021 και ώρα
11:00. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 3443/16
Ακρόαση στις 08/04/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
Ο ενάγοντας να καταχωρήσει και παραδώσει γραπτή μαρτυρία εντός 45
ημερών από σήμερα, ο εναγόμενος εντός 45 ημερών από της παράδοσης της
γραπτής μαρτυρίας του ενάγοντα και ο τριτοδιάδικος εντός 45 ημερών από την
παράδοση της γραπτής μαρτυρίας του εναγόμενου.

Αρ. Αγωγής 3627/16
Οδηγίες στις 19/11/2020 και ώρα 9:00. Ο εναγόμενος να συμμορφωθεί με τις
οδηγίες του Δικ/ριου ημερ. 10/03/2020 εντός 30 ημερών από σήμερα. Έξοδα
στην πορεία όχι εναντίον των εναγόντων.

Αρ. Αγωγής 1232/17
Ακρόαση στις 11/06/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 2158/17
Ακρόαση στις 23/09/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 2803/17
Ορίζεται για οδηγίες στις 23/11/2020 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα.
Το ένταλμα σύλληψης ημερ. 19/02/20 να ενεργοποιηθεί.
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Αρ. Αγωγής 166/18
Ακρόαση στις 14/09/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 1960/18
Οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 29/10/2020 και ώρα 9:00. Χωρίς
έξοδα.

Αρ. Αγωγής 2142/18 – Αίτηση ημερ. 15/3/19
Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 10/11/2020 και ώρα 9:00. Το ένταλμα
σύλληψης παραμένει για έλεγχο εκείνη τη μέρα. Να κλητευθεί ο υπεύθυνος
ενταλμάτων σύλληψης να είναι παρών.
Αρ. Αγωγής 2326/18
Οδηγίες στις 11/11/2020 και ώρα 9:00 με σκοπό το συμβιβασμό. Ο εναγόμενος
να καταχωρήσει Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε. Χωρίς έξοδα
Αρ Αγωγής 1063/20
Ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 12/10/2020 και ώρα 9:00.

Να

καταχωρηθεί συμπληρωματική ή πρόσθετη Ε/Δ στην οποία να αναφέρονται οι
λόγοι προσκόμισης αντιγράφων των τεκμηρίων αντί των πρωτότυπων.
Αρ. Αγωγής 1257/20
Απόφαση ως η παρ. Α της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον έξοδα Φ.Π.Α και έξοδα
επίδοσης.
Η αίτηση ημερ. 17/07/2020 απορρίπτεται ως άνευ αντικειμένου χωρίς έξοδα.
Αρ. Γεν Αίτησης 259/02
Άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως η παρά. Α της αίτησης. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Παραπομπής 18/18
Ακρόαση στις 27/09/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
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Αρ Αγωγής 2912/14
Ακρόαση στις 03/03/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
Αρ Αγωγής 2940/14
Ακρόαση στις 03/03/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 2232/19 – Αίτηση ημερ. 21/2/20
Η αίτηση ορίζεται Απόδειξη στις 25/11/20 και ώρα 09:00.

Έκθεση

Υπεράσπισης να καταχωρηθεί 2 καθαρές μέρες πριν. Έξοδα υπέρ Αιτήριας.

Αρ. Αγωγής 4686/15
Ακρόαση στις 31/05/2021 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.

Αρ. Αγωγής 5432/15
Οδηγίες στις 27/11/2020 και ώρα 9:00. Οι ενάγοντες να συμμορφωθούν με τις
οδηγίες του Διακστηρίου ημερ. 21/01/19 εντός 45 ημερών από σήμερα. Έξοδα
όχι εναντίον των εναγόμενων

Αρ. Αγωγής 847/16
Οδηγίες στις 9/12/2020 και ώρα 9:00. Ο χρόνος για να καταχωρηθεί Ε/Δ
αποκάλυψης εγγράφων από τον ενάγοντα παρατείνεται για 30 μέρες από
σήμερα για τελευταία φορά. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του εναγόμενου.
Να ξεκαθαρίσει το θέμα εκπροσώπησης του ενάγοντα.

Αρ. Αγωγής 1695/19 – Δύο αιτήσεις ημερ. 6/7/20 και 16/6/20
Και οι δύο αιτήσεις ορίζονται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις
09/11/2020 και ώρα 9:00. Την ίδια μέρα και η αγωγή για Οδηγίες. Έξοδα
στην πορεία αναφορικά και με τις αιτήσεις και την αγωγή.
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Αρ. Αγωγής 166/19
• Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων που έχουν ή
είχαν στην κατοχή τους οι διάδικοι και αφορούν τα επίδικα ζητήματα εντός
60 ημερών από σήμερα και όπως ανταλλάξουν τα εν λόγω έγγραφα που
αποκαλυφθούν εντός 20 ημερών από την αποκάλυψη τους
• Η αγωγή ορίζεται την 11/01/2021 και ώρα 8:30 για Οδηγίες αναφορικά με
την έκδοση οδηγίων ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε
διάδικο κατά την Ακρόαση.
• Η αίτηση ημερ. 27/06/19 αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον του
εναγόμενου 3 με έξοδα.

-------------------------------------------------
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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 25.09.2020
ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1.

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 614/2001

Από την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση δεν
προκύπτει οποιαδήποτε ενέργεια από το 2005 και
μετέπειτα, ενώ δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στους
λόγους για τους οποίους ζητείται η άδεια εκτέλεσης.
Δίδεται άδεια για συμπληρωματική ένορκη δήλωση. Η
αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 26.10.2020
ώρα 8:30π.μ.. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση
να καταχωριστεί τουλάχιστον 4 καθαρές ημέρες
προηγουμένως. Καμία διαταγή για έξοδα.

2.

ΓΕΝ. ΑΙΤ. 407/2005

Από την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση δεν
προκύπτει οποιαδήποτε αναφορά στους λόγους για
τους οποίους ζητείται η άδεια εκτέλεσης. Δίδεται άδεια
για συμπληρωματική ένορκη δήλωση. Η αίτηση ορίζεται
για περαιτέρω απόδειξη την 26.10.2020 ώρα 8:30π.μ..
Τυχόν
συμπληρωματική
ένορκη
δήλωση
να
καταχωριστεί τουλάχιστον 4 καθαρές ημέρες
προηγουμένως. Καμία διαταγή για έξοδα.

3.

ΑΓΩΓΗ 5094/2012

Η ακρόαση της αγωγής ορίζεται για συνέχιση την
14.10.2020 ώρα 9:00 π.μ.. και την 16.10.2020 ώρα 9:00
π.μ..

4.

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 1082/2013

Καθ’ ων η αίτηση απόντες. Η αίτηση ορίζεται για
Οδηγίες την 25.11.2020 ώρα 9:00 π.μ.. Τυχόν ένσταση
μέχρι τότε. Δεν ζητείται ένταλμα σύλληψης. Λόγω και
των υγειονομικών μέτρων, η συνήγορος των Καθ’ ων η
αίτηση αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει μόνον όταν
χρειαστεί η παρουσία τους, για τους σκοπούς της
διαδικασίας. Συμφωνεί η συνήγορος της Αιτήτριας. Τα
έξοδα στην πορεία της αίτησης.

5.

ΑΓΩΓΗ 2661/2013

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 16.12.2020 ώρα
11:00 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία.
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6.

ΑΓΩΓΗ 2675/2014

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.03.2021 ώρα
11:00 π.μ..

7.

ΑΓΩΓΗ 4404/2014

Αναμονή έγκρισης πλευράς Εναγομένων για την
έκδοση εκ συμφώνου απόφασης.

8.

ΑΓΩΓΗ 1713/2015

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 10.06.2021 ώρα
11:00 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία.

9.

ΑΓΩΓΗ 2889/2015

Ορίζεται για Ακρόαση την 11.06.2021 ώρα 11:00 π.μ..
Έξοδα στην πορεία.

10.

ΑΙΤ/ΕΦ. 93/2016

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 09.06.2021 ώρα
11:00 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση
διευθέτησής της, να ζητηθεί νωρίτερα.

11.

ΑΓΩΓΗ 2685/2016

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 25.11.2020 ώρα 9:00
π.μ.. Τυχόν ένσταση ως τότε. Λόγω και των
υγειονομικών μέτρων, η συνήγορος της καθ’ ης η
αίτηση αναλαμβάνει να την παρουσιάσει μόνον όταν θα
χρειαστεί η παρουσία της, για τους σκοπούς της
διαδικασίας.

12.

ΑΓΩΓΗ 12/2017

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον
των Εναγόμενων 1 και 3, αλληλέγγυα και/ή
κεχωρισμένα, για το ποσό των €5.184,06 πλέον τόκος
προς 7,25% ετησίως από του ποσού των €2.169,07
από 03.09.2020 μέχρι εξόφλησης, και προς 4%
ετησίως επί του ποσού των €2.966,61 από 03.09.2020
μέχρι εξόφλησης, με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης 2
φορές ετησίως την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε
έτους μέχρι εξόφλησης. Περαιτέρω, εκδίδεται απόφαση
υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1
και 3, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, για τα έξοδα της
αγωγής όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή
και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Περαιτέρω, εκδίδεται
διάταγμα εναντίον της Εναγόμενης 1, ως ακολούθως:
Διατάσσεται η Εναγόμενη 1, δια των αξιωματούχων
της, εντός 10 ημερών από την επίδοση, σε αυτήν, του
παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στην Ενάγουσα,
στη διεύθυνση ΧΧΧΧ, το όχημα μάρκας ΧΧΧΧ, τύπος
ΧΧΧΧ, με αριθμό εγγραφής ΧΧΧΧ. Η αγωγή παραμένει
για ακρόαση για τον Εναγόμενο 2 την 11.01.2021, ώρα
9:00 π.μ..

13.

ΑΓΩΓΗ 13/2017

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον
των Εναγόμενων 3 και 4, αλληλέγγυα και/ή
κεχωρισμένα, για το ποσό των €86.766,56, πλέον τόκο
προς 9,75% ετησίως επί του ποσού των €27.249,89
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από 16.09.2020 μέχρι εξόφλησης, και προς 8,50%
ετησίως επί του ποσού των €56.589,04 από
16.09.2020
μέχρι
εξόφλησης,
με
δικαίωμα
κεφαλαιοποίησης 2 (δύο) φορές ετησίως, την 30 η
Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Περαιτέρω,
εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον
των Εναγόμενων 3 και 4, αλληλέγγυα και/ή
κεχωρισμένα, για τα έξοδα της αγωγής όπως
υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν
από το Δικαστήριο. Η αγωγή είναι ήδη ορισμένη για
Ακρόαση όσον αφορά τον Εναγόμενο 1, την
12.01.2021, ώρα 9:00 π.μ.. Παραμένει για απόδειξη για
τον Εναγόμενο 2 την ίδια ημερομηνία.
14.

ΑΓΩΓΗ 14/2017

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον
των Εναγόμενων 1 και 4, αλληλέγγυα και/ή
κεχωρισμένα, για το ποσό των €7.709,83 πλέον τόκος
προς 2% ετησίως από του ποσού των €7.682,96 από
03.09.2020
μέχρι
εξόφλησης,
με
δικαίωμα
κεφαλαιοποίησης 2 φορές ετησίως την 30η Ιουνίου και
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους μέχρι εξόφλησης.
Περαιτέρω, εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας
και εναντίον των Εναγόμενων 1 και 4, αλληλέγγυα και/ή
κεχωρισμένα, για τα έξοδα της αγωγής όπως
υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν
από το Δικαστήριο. Περαιτέρω, εκδίδεται διάταγμα
εναντίον της Εναγόμενης 1, ως ακολούθως:
Διατάσσεται η Εναγόμενη 1, δια των αξιωματούχων της,
εντός 10 ημερών από την επίδοση, σε αυτήν, του
παρόντος διατάγματος, να παραδώσει στην Ενάγουσα,
στη διεύθυνση ΧΧΧΧ, το όχημα μάρκας ΧΧΧΧ,
μοντέλου ΧΧΧΧΧ, με αριθμό πλαισίου ΧΧΧΧΧ και
αριθμό εγγραφής ΧΧΧΧΧ. Η αγωγή παραμένει για
απόδειξη/ακρόαση για τους Εναγόμενους 2 και 3 την
13.01.2021, ώρα 9:00 π.μ..

15.

ΑΓΩΓΗ 2259/2017

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.10.2021 ώρα
11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

16.

ΑΓΩΓΗ 492/2018

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.09.2021 ώρα
11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. (οι οδηγίες
ημερομηνίας 05.11.2019 ως προς την κατάθεση
γραπτών δηλώσεων 2 ημέρες πριν την προφορική
μαρτυρία ισχύουν για κάθε δικάσιμο και για κάθε
μάρτυρα, ώστε να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνονται
κάθε φορά).

17.

ΑΓΩΓΗ 1132/2018

Καθ’ ης η αίτηση απούσα. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης.
Η υπόθεση ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης του
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εντάλματος σύλληψης την 25.11.2020 ώρα 8:30 π.μ..
Έξοδα στην πορεία της αίτησης.
18.

ΑΓΩΓΗ 1304/2018

Ο Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο των
μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την ακρόαση
μαζί με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 40 ημερών.
Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους
ονομαστικό κατάλογο με σύνοψη της μαρτυρίας κάθε
μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται
για Οδηγίες (συμμόρφωση και περαιτέρω οδηγίες) την
19.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα προδικαστικά
αιτήματα να προωθηθούν ή να αποσυρθούν ως τότε.
Έξοδα στην πορεία.

19.

ΑΓΩΓΗ 709/2019

Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 20.11.2020 ώρα
8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

20.

ΑΓΩΓΗ 960/2019

Η Εναγόμενη 1 έχει καταχωρίσει υπεράσπιση, αλλά όχι
ακόμα ο Εναγόμενος 3. Η αίτηση ημερομηνίας
22.10.2019, όσον αφορά την Εναγόμενη 1, αποσύρεται
και
απορρίπτεται
με
έξοδα
υπέρ
της
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον της Εναγόμενης
1/Καθ’ ης η αίτηση, όπως υπολογιστούν από τον
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο
τέλος της διαδικασίας της αγωγής. Η αίτηση
ημερομηνίας 22.10.2019, όσον αφορά τον Εναγόμενο
3 ορίζεται για απόδειξη την 10.12.2020 ώρα 8:30 π.μ..
Τα σημερινά έξοδα της αίτησης, όσον αφορά τον
Εναγόμενο 3, υπέρ της Ενάγουσας/Αιτήτριας και
εναντίον του Εναγόμενου 3/Καθ ‘ου η αίτηση, όπως
υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν
από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της
αγωγής.

21.

ΑΓΩΓΗ 986/2019

Ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο των
μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την ακρόαση
μαζί με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 40 ημερών. Η
Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό
κατάλογο με σύνοψη της μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός
περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες
(συμμόρφωση και περαιτέρω οδηγίες) την 19.01.2021
ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν εξέταση του Ενάγοντος από ιατρός
επιλογής της Εναγόμενης να διευθετηθεί έως τότε. Τυχόν
ειδοποιήσεις παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων ως
τότε. Έξοδα στην πορεία.

22.

ΑΓΩΓΗ 1001/2019

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (για συμμόρφωση με τα ως
άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 19.01.2021 ώρα 8:30
π.μ.. Έξοδα στην πορεία.
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23.

ΑΓΩΓΗ 2006/2019

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση (δεν υπάρχει στον φάκελο)
την 23.10.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Καμία διαταγή για έξοδα.

24.

ΑΓΩΓΗ 2655/2019

Λόγω του ότι η Ανταπαίτηση υπερβαίνει το ποσό των
€3.000, η υπόθεση εκφεύγει από το πλαίσιο της ταχείας
εκδίκασης. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: Η Ενάγουσα να
καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που
θα χρησιμοποιήσει κατά την ακρόαση μαζί με σύνοψη
της μαρτυρίας τους εντός 40 ημερών. Η Εναγόμενη να
καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο με
σύνοψη της μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω
40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση
και περαιτέρω οδηγίες) την 19.01.2021 ώρα 8:30 π.μ..
Έξοδα στην πορεία.

25.

ΑΓΩΓΗ 21/2020

Η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν
ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων εντός 40
ημερών από σήμερα και αντίγραφα των εγγράφων που
θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στον κατάλογο
εγγράφων. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση
και περαιτέρω οδηγίες) την 20.11.2020 ώρα 8:30 π.μ..
Τυχόν ειδοποιήσεις παραδοχών γεγονότων και
εγγράφων να καταχωριστούν ως τότε.

26.

ΑΓΩΓΗ 152/2020

Καθ’ ου η αίτηση απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Η
αίτηση ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος
σύλληψης την 25.11.2020 ώρα 9:00 π.μ.. Τα έξοδα στην
πορεία της αίτησης.

27.

ΑΓΩΓΗ 214/2020

Δίδονται οδηγίες όπως ο Εναγόμενος και η Εναγόμενη
καταχωρίσουν ένορκη αποκάλυψη εγγράφων μαζί με
συνημμένα τα έγγραφα, εντός 40 ημερών από σήμερα.
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 19.01.2021 ώρα 8:30
π.μ.. Τυχόν εξέταση της Ενάγουσας από ιατρό της
Εναγόμενης να διευθετηθεί ως τότε. Τυχόν ειδοποίηση
παραδοχής γεγονότων και εγγράφων από πλευράς
Εναγόμενης ως τότε. Τα έξοδα στην πορεία.

28.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 385/2020

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στον Έφορο Εταιρειών την
05.10.2020. Καμία διαταγή για έξοδα.

29.

ΑΓΩΓΗ 814/2020

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 Α, Β και Γ της
ένορκης δήλωσης ημερομηνίας 24.06.2020.

28
30.

ΑΓΩΓΗ 1891/2020

Η αγωγή διακόπτεται με βάση τη Δ.15.

Σημειώσεις:
1. Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον πιο πάνω Πίνακα, δεν έχουν απασχολήσει το Δικαστήριο κατά την
αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία/δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας.
2.

Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων κατά την ημερομηνία και ώρα που είναι ορισμένες. Τυχόν emails των
συνηγόρων θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεσή τους, για να
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Ένορκες δηλώσεις, επιδόσεις, δικόγραφα κ.λπ.. που δεν βρίσκονται ενώπιον του
Δικαστηρίου δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη.

3.

Λόγω του ότι το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων, όπου
χρειάζονται διευκρινίσεις/πρόσθετα στοιχεία, θα ζητούνται ηλεκτρονικά/τηλεφωνικώς. Οι συνήγοροι να μην εμφανίζονται,
εάν δεν κληθούν να εμφανιστούν, όπως επιβάλλουν τα επιμέρους μέτρα που έχουν συναποφασιστεί για την τήρηση της
υγειονομίας.
E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: yioannou@dc.judicial.gov.cy .
Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
25 Σεπτεμβρίου 2020

Α/Α

Αρ. Αίτησης

Δικαιοδοσία

Ημερ. ορισμού

Ορίζεται για:

1

260/18

Γονική Μέριμνα
(Κυρίως 21.6.18
και Πρ/Δ 3.9.20)

08.10.20

2

27/18

Περιουσιακές
Διαφορές
(Κυρίως 29.6.18)

08.10.20

Οδηγίες
Προσωρινό διάταγμα σε
ισχύ μέχρι τότε
Καμιά διαταγή για έξοδα
Δήλωση συμβιβασμού
Διάδικοι παρόντες
Καμιά διαταγή για έξοδα

30
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΣΤΙΣ 25.9.2020
1.

Περιουσιακές Διαφορές 19/17 – Ορίστηκε για Οδηγίες στις 20.11.2020
η ώρα 9.00 π.μ. Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης έ/δ και από τις δύο
πλευρές μέχρι τότε.
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 25.9.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

97/20

Η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη

φορά. Έχει αποσταλεί ειδοποίηση στους δικηγόρους και έχουν ενημερωθεί.
Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων
μέχρι τις 30.10.2020 και ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 4.11.2020, η ώρα
9.00 π.μ.
145/20

Υπάρχει κλήση για οδηγίες από πλευράς της Αιτήτριας. Δεν

υπάρχει από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.

Εκδίδεται διάταγμα για

αποκάλυψη, επιθεώρηση εγγράφων και παραδοχές γεγονότων μέχρι τις
30.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.11.2020, η
ώρα 9.30 π.μ.
168/20

Υπάρχει κλήση για οδηγίες από πλευράς της Αιτήτριας.

υπάρχει από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.

Δεν

Εκδίδεται διάταγμα για

αποκάλυψη, επιθεώρηση εγγράφων και παραδοχές γεγονότων μέχρι τις
30.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.11.2020, η
ώρα 9.30 π.μ.

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

32
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ
Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις
25/9/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών,
αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:
AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ

31/15

ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω
άλλων παλαιότερων υποθέσεων. Η υπόθεση ορίζεται ξανά
για Aκρόαση στις 05/03/21 και ώρα 10.30π.μ.

954/16

Συμπληρωματικός

κατάλογος

μαρτύρων

και

σύνοψη

μαρτυρίας να καταχωρηθεί μέχρι τις 23/11/20. Η υπόθεση
ορίζεται για Οδηγίες στις 04/12/20 και ώρα 9.00π.μ.

461/17

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των
Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 23/11/20.
Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/12/20 και ώρα
9.00π.μ.

85/17

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω
άλλων παλαιότερων υποθέσεων. Η υπόθεση επαναορίζεται
για Aκρόαση στις 16/04/21 και ώρα 10.30π.μ.

130/18

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να
καταχωρηθεί μέχρι τις 26/11/20.
Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/12/20 και ώρα
9.00π.μ.

220/18

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να
καταχωρηθεί μέχρι τις 26/11/20.
Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/12/20 και ώρα
9.00π.μ.
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25/19

Η πλευρά του Αιτητή να καταχωρήσει συμπληρωματική
ένορκη δήλωση εγγράφων μέχρι τις 23/11/20 στην οποία να
επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται.
Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/12/20 και ώρα
9.00π.μ.

94/19

Η υπόθεση ορίζεται για Aκρόαση στις 28/05/21 και ώρα
10.30π.μ.

143/19

Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων και από τις δύο
πλευρές να καταχωρηθούν μέχρι τις 30/11/20. Η υπόθεση
ορίζεται για Οδηγίες στις 11/12/20 και ώρα 9.00π.μ.

183/19

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να
καταχωρηθεί μέχρι τις 07/12/20.
Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/12/20 και ώρα
9.00π.μ.

254/19

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το παράρτημα
Τύπος αρ. 25.

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις

27/11/20 και ώρα 9.00π.μ.

283/19

Να καταχωρηθούν συμπληρωματικές ένορκες δηλώσεις εκ
μέρους του Αιτητή και των Καθ’ ων η Αίτηση 1 στις οποίες
να επισυνάπτονται τα έγγραφα που έχουν αποκαλυφθεί
ώστε να συμμορφωθούν με το διάταγμα του Δικαστηρίου
ημερ. 06/03/20.

Οι εν λόγω συμπληρωματικές ένορκες

δηλώσεις να καταχωρηθούν μέχρι τις 10/11/20. Η υπόθεση
ορίζεται για Οδηγίες στις 20/11/20 και ώρα 9.00π.μ.

34
Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να

348/19

καταχωρηθεί μέχρι τις 15/12/20.
Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/01/21 και ώρα
9.00π.μ.
Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το παράρτημα

73/20

Τύπος αρ. 25.
περιέχονται

Οι διάδικοι ενόψει των ισχυρισμών που

στους

γενικούς

λόγους

των

εγγράφων

εμφανίσεων των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και του Ταμείου να
εξετάσουν κατά πόσο η διαδικασία εναντίον του Ταμείου
στην παρούσα αίτηση ενδείκνυται να συνεχιστεί. Η υπόθεση
ορίζεται για Οδηγίες στις 27/11/20 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.
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την
25/09/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως:
AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ
123/19

ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 6/11/2020. Ένορκη
Δήλωση αποκάλυψης από τους Καθ’ ων η αίτηση 1, 2 και
3 να καταχωρηθεί μέχρι την 26/10/2020.

Συν. αιτήσεις 26/19

Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 27/10/2020. Όλες

κ.α.

οι πλευρές να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα τηλεφωνικώς
με το Δικαστήριο μέχρι την 22/10/2020 για να το
ενημερώσουν για τις προθέσεις τους ή να αποστείλουν
σχετικά e-mails.

467/16

H υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες εφόσον θα γινόταν
προσπάθεια για διευθέτηση. Η υπόθεση ορίζεται ξανά
για οδηγίες την 23/10/2020.

Οι δύο πλευρές να

ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 16/10/2020 για τις
προθέσεις τους.
369/19

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 6/11/2020. Δίδεται
άδεια στον Αιτητή να καταχωρήσει Ένορκη Δήλωση
αποκάλυψης μέχρι την 29/10/2020.

343/19

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 27/11/2020.
Κατάλογος

μαρτύρων

και

σύνοψη

μαρτυρίας

να

καταχωρηθούν μέχρι την 20/11/2020.
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.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 25/09/2020
(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο)
Ε49/17
Ορίζεται για ακρόαση στις 09.12.2020 στις 11.00 π.μ. ‘Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον
Καθ’ ων.
Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας.

Κ24/17
Ορίζεται για ακρόαση στις 10.12.2020 στις 11.00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.
Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας.

Ε86/18
Ορίζεται για ακρόαση στις 28.1.2021 στις 11.00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.
Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας.

Ε17/20
Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 3.11.2020 και ώρα 11.00 π.μ.
Οι αγορεύσεις να καταχωρηθούν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι τις 29.10.2020.

Κ23/17
Η Αίτηση ημ. 19.7.19 απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα.
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Ε107/19
Η Ακρόαση αναβάλλεται. Η μαρτυρία της Αιτήτριας να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη
πλευρά εντός 60 ημερών από σήμερα. Η μαρτυρία των Καθ’ ων να καταχωρηθεί εντός
60 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας της Αιτήτριας. Ορίζεται για γραπτές
αγορεύσεις 8.3.2021 στις 11.00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.
Ε69/19
Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 5.11.2020 με σκοπό ο Καθ’ ου 1 να διορίσει δικηγόρο,
για τελευταία φορά. Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης του Καθ’ ου να καταχωρηθεί μέχρι
2.11.2020.
Έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1.

