
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. κατά την 16.10.2020 

 

 

Aγωγές: 

5452/15 Ακρόαση στις 10.12.2021 στις 10.30 π.μ. 

 

2061/17 Οδηγίες στις 17.11.20.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των εναγομένων 2-4. 

 

Γενική 

Αίτηση 

341/19 Δεν φαίνεται να υπάρχει οτιδήποτε μέσα στο φάκελο ορισμένο σήμερα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Α. Ν. Κονή, Π.Ε.Δ.  

 

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

16.10.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

5379/15  Η αίτηση ημερ. 4.6.20 ορίζεται για Οδηγίες στις    

 16.11.20 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση στην     

 Ανταπαίτηση εκ μέρους του Εναγόμενου 1 να    

 καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

   Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

2598/17  Ορίζεται για Ακρόαση στις 27.5.21 στις 11.00 π.μ. 

   Έξοδα στην πορεία. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

16.10.2020 

 

 

 

Αίτηση αρ. 372/20 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης ημερ. 

2.10.2020. 

 

Αγωγή αρ. 4120/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 15.2.2021 ώρα 10.30 π.μ. 

 

Αγωγή αρ.5071/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 17.11.2020 ώρα 8.45π.μ.. 

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των Εναγόντων. 

 

Αγωγή αρ. 1914/19 Η αγωγή διακόπτεται για τους Εναγόμενους αρ. 2 – 13. Η αίτηση 

ημερ. 5.6.2020 απορρίπτεται. Τα έξοδα υπέρ των Εναγομένων 

αρ. 2 – 13 και εναντίον των Εναγόντων όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή. 

 

Αγωγή αρ.1893/18 Η αίτηση ημερ. 25.9.2019 απορρίπτεται. Έξοδα υπέρ των 

Αιτητών. 

 

Αίτηση αρ. 8/18 Απόφαση επιφυλάχθηκε. 

 

Αίτηση αρ. 216/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 26.10.2020 ώρα 9.00 π.μ. Οι 

Ενστάσεις μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 2737/19 Επιφυλάχθηκε η απόφαση στις 2 αιτήσεις ημερ. 24.9.2020. 

Η αίτηση ημερ. 8.10.2020 ορίζεται για οδηγίες την 30.10.2020 

ώρα 8.45 π.μ. Ένσταση μέχρι τότε. 

Οι αιτήσεις ημερ. 28.1.2020 και 10.7.2020 ορίζονται για οδηγίες 

την ίδια μέρα και ώρα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  16/10/2020 

 

Αγωγή αρ. 4868/14  Επαναορίζεται για Ακρόαση την 26/4/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 609/15 Ορίζεται για Ακρόαση την 8/11/21 ώρα 09:00.  Δίδονται οδηγίες 
για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε 
πλευράς μέχρι 30/12/20. 

 

Αγωγή αρ. 2901/18 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 11/2/21 ώρα 09:00.  Ο χρόνος για 
την καταχώρηση υπεράσπισης από Εναγόμενη 1 στην Έκθεση 
Απαίτησης της Εναγόμενης 2 παρατείνεται μέχρι 30/12/20. 

 

Αγωγή αρ. 1031/19 Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης 
εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι ένορκες δηλώσεις 
αποκάλυψης εγγράφων να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 
σήμερα.  Η Επιθεώρηση Εγγράφων να γίνει με κοινή συνεννόηση 
των συνηγόρων και δεν θα δοθούν οποιεσδήποτε προς τούτο 
οδηγίες.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (για σκοπούς 
συμμόρφωσης) την 11/2/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2775/19 Η Αίτηση ημερομηνίας 12/6/20 ορίζεται για Απόδειξη την 11/2/21 
ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 29/1/21. 

 

Αγωγή αρ. 335/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 10/11/21 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 750/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 5/11/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 3423/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 13/5/21 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 217/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 12/5/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1579/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 16/11/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1391/18 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/11/21 ώρα 09:00. 
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Αγωγή αρ. 5194/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 4/11/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2658/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 3/11/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1242/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 2/11/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2797/19 Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης 
εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι ένορκες δηλώσεις 
αποκάλυψης εγγράφων να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 
σήμερα.  Η Επιθεώρηση Εγγράφων να γίνει με κοινή συνεννόηση 
των συνηγόρων και δεν θα δοθούν οποιεσδήποτε προς τούτο 
οδηγίες.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (για σκοπούς 
συμμόρφωσης) την 11/2/21 ώρα 09:00. 

 

Διαχ. Αρ. 346/20 Ορίζεται για Επίδοση την 11/2/21 ώρα 09:00. 

 

Διαχ. Αρ. 348/20 Ορίζεται για Επίδοση την 11/2/21 ώρα 09:00. 

 

Διαχ. Αρ. 256/09 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 24/9/21 ώρα 09:00.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 3/9/21.  
Διαχειριστές παρόντες.   

 

Διαχ. Αρ. 70/12 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 11/2/21 ώρα 09:00.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 15/1/21.  
Διαχειρίστρια παρούσα.  

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩMATIKH ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ ΘΩΜΑ 
ΗΜΕΡ 16-10-20 

 

Γενική Αίτηση 501/09 Οι αιτήσεις εγκρίνονται και εκδίδονται ανάλογα διατάγματα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  16/10/2020 

 

 

Αρ. Aγωγής 3074/15 Αίτηση ημερ. 14.10.19.  Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 
5.11.20 ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία αλλά όχι 
εναντίον των Καθ΄ων η Αίτηση.  Την ίδια μέρα για Οδηγίες 
η αγωγή. 

 

Αρ. Αγωγής 2708/19 Αίτηση ημερ. 16.10.20.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
15.1.21 ώρα 9:00 π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων να καταχωρηθεί από Ενάγοντα και Εναγόμενο 3 
εντός 80 ημερών από σήμερα.  Περαιτέρω οι Εναγόμενοι 1 
και 2 να προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εντός 
80 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1182/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.10.21 ώρα 10:00 
π.μ.  Εγκρίνεται το αίτημα των Εναγόντων για πρόσθεση 
μάρτυρα, ως εκ τούτου συμπληρωματικός κατάλογος 
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από 
Ενάγοντα εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1685/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.10.21 ώρα 10:00 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1970/19 Αίτηση ημερ. 11.8.20.  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγρ. α 
της αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2698/19 Αίτηση ημερ. 12.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 
15.1.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 
80 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2486/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 15.1.21 ώρα 9:00 π.μ.  
(ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων να 
καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 80 ημερών από 
σήμερα).  Έξοδα στην πορεία.  Περαιτέρω εκδίδεται 
διάταγμα παροχής περαιτέρω και καλύτερων λεπτομερειών 
από την Εναγόμενη 3 εντός 60 ημερών από σήμερα ως η 
επιστολή ημερ. 4.5.20.  Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν 
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υπάρχει επιστολή ημερ. 4.5.20 που να φορά τους 
εναγομένους 1, 2 και 4 (επισυνάφθηκε 2 φορές η επιστολή 
σε σχέση με την εναγόμενη 3). 

 

Αρ. Αγωγής 2375/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 15.1.21 ώρα 9:00 π.μ. 
(ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων να 
καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 80 ημερών από 
σήμερα).  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερ. 10.11.20 
ακυρώνεται. 

 

Αρ. Αγωγής 87/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 15.1.21 ώρα 9:00 π.μ. 
(ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων να 
καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 80 ημερών από 
σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτησης 109/13 Αίτηση ημερ. 4.6.20.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 
εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση 1.  Οδηγίες για άμεση 
εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης.  Για έλεγχο το ένταλμα 
σύλληψης την 15.1.21 ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αίτησης 61/11 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 και 2 της αίτησης.  
Η νέα διαχειρίστρια να καταθέτει κάθε 12 μήνες 
λογαριασμούς σε σχέση με την περιουσία του υπό 
αναφορά προσώπου.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

Aρ. Γεν. Αίτησης 96/09 Αίτηση ημερ. 28.5.19.  Φαίνεται ότι οι Οδηγίες του 
Δικαστηρίου δεν ακολουθήθηκαν από τους δικηγόρους των 
διαδίκων. Εφόσον ήταν δύσκολο να αποφασίσετε ως προς 
το θέμα των εξόδων, ουσιαστικά θα έπρεπε να είσαστε 
έτοιμοι σήμερα με τις αγορεύσεις, ως οι οδηγίες του 
Δικαστηρίου ημερομ. 17.9.20 και όχι να διαιωνίζεται μία 
αίτηση από το 2019.  Συνεπώς η αίτηση παραμένει για 
Ακρόαση στις 11.11.20 ώρα 8:45 π.μ (με γραπτές 
αγορεύσεις) ως προς το θέμα των εξόδων, αν η πρόθεση 
των αιτητών είναι να αποσύρουν την αίτηση τους ή επί του 
αιτήματος σε περίπτωση που δεν αποσύρεται η αίτηση.  
Γραπτές αγορεύσεις θα πρέπει να καταχωρηθούν μέχρι την 
πιο πάνω ημερομηνία και ώρα 8:30 π.μ.  Καμία διαταγή για 
έξοδα σήμερα. Δεν θα υπάρξουν άλλες οδηγίες του 
Δικαστηρίου. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    16/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Αρ. Αγωγής 2951/14 

Ακρόαση στις 20.4.21 και ώρα 11:00.  Σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 4100/15 

Ακρόαση στις 20.5.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 3445/17 

Ακρόαση στις 22.6.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 3775/16  

Ακρόαση στις 31.5.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 1076/13 

Ακρόαση στις 11.11.20 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 19/14 

Εκδόθηκε απόφαση ως η εξώδικη διευθέτηση.  

 

Αρ. Αγωγής 3212/16 

Η αίτηση ημερ. 28.1.20 και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες 18.11.20 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα 

της αίτησης επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων – Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων – 

Καθ΄ ων η Αίτηση και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της αγωγής.  
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Αρ.   33/20 

Για οδηγίες στις 26.10.20 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής  1500/20 

Η αίτηση ημερ. 3.9.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του 

Εναγομένου.  

 

Αρ. Αγωγής 1867/19 -  Αίτηση ημερ. 11.8.20  

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από της 

εκπνοής του.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1286/19 - Αίτηση ημερ. 12.6.20  

Ορίζεται για απόδειξη στις 19.11.20 εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 12.11.20.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

Αρ. Αγωγής 1132/20 

Απόφαση επιφυλλάσσεται. Για την απόφαση θα ενημερωθείτε μέσω του Πρωτοκολλητείου. 

 

Αρ. Αγωγής 2164/13 

Για ακρόαση στις 17.11.20 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. Η παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

Γενική Αίτηση 229/20 

Απόφαση επιφυλλάσσεται.  Για την απόφαση θα ενημερωθείτε μέσω του Πρωτοκολλητείου.  

 

Αρ. Αγωγής 3463/10 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 2 Α της συμπληρωματικής Ένορκης Δήλωσης ημερ. 

15.10.20.  Καμιά διαταγή για έξοδα 
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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 16.10.2020 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Αγωγή αρ. 1094/20 Στην Αίτηση ημερ. 22.07.2020 εκδόθηκε απόφαση. 

Αγωγή αρ. 2714/19 H Αίτηση 07.02.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έθοδα.  

Αγωγή αρ. 2403/19 Η Αίτηση ημερ. 07.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 29.10.2020 

στις 9:00 π.μ.  Παρουσία δικηγόρου απαραίτητη.  

Αγωγή αρ. 1815/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 07.05.2019 ορίζεται για Οδηγίες 

24.11.2020 στις 9:00 π.μ. που είναι ορισμένη η Κλήση ημερ. 

15.06.2020.  Και οι δύο πλευρές να τοποθετηθούν κατά 

πόσο Απαίτηση και Ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν και αν 

συμφωνούν να δοθούν κοινές οδηγίες.  

Αγωγή αρ. 927/19 Ορίζεται για Ακρόαση 24.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 393/19 Ορίζεται για Οδηγίες 12.02.2021 στις 11:00 π.μ. Ο χρόνος 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των 

εναγομένων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως.  

Αγωγή αρ. 380/19 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 07.05.2020: Η αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες στις 08.02.2021 στις 9:00 π.μ.  Ενάγοντες και 

Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν στη δίκη εντός 60 ημερών από σήμερα και 
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να παραδώσουν αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.   

Αγωγή αρ. 196/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 05.02.2021 στις 9:00 π.μ.  

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν 5 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 114/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 04.02.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ενάγοντες και Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα έγγραφα 

που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 ημερών και να 

παραδώσουν αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.   

Αγωγή αρ. 277/18 Ορίζονται για Οδηγίες 17.12.2020 στις 9:00 π.μ.  Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των 

εναγομένων να καταχωρηθεί 5 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2990/17 Ορίζεται για Ακρόαση 18.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ.5250/15 Ορίζεται για Ακρόαση  07.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3935/15 Ορίζεται για Ακρόαση 03.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2828/15 Ορίζεται για Ακρόαση 04.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3746/14 Ορίζεται για Ακρόαση 10.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 4448/09 Η Αίτηση ημερ. 23.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 02.11.2020 

στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρου απαραίτητη.  

Αγωγή αρ. 3683/11 Η Αίτηση ημερ. 13.05.2020 ορίζεται για Ακρόαση 

24.11.2020 στις 11:00 π.μ. Ένσταση 4 μέρες προηγουμένως.   

Γεν. Αίτηση 136/18 Ορίζεται για Οδηγίες 10.12.2020 στις 9:00 π.μ.  

Εταιρεία 611/17 Ορίζεται για Οδηγίες 12.11.2020 στις 9:00 π.μ. Οι 

συνήγοροι να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα αν 

ζητούν να οριστεί η αίτηση για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις.  
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Ημερομηνία:  16.10.2020 

 

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  16.10.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αγωγές 

 

Αρ, Αγωγής 4062/05 

(αίτηση ημερ. 22.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 4964/13 - Οδηγίες 20.11.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Τη μέρα που έχει οριστεί η υπόθεση όλες οι πλευρές να 

εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να δηλώσουν τις 

οδηγίες που θέλουν να εκδοθούν δυνάμει της Δ.30 ως αυτή ίσχυε 

μέχρι και την 31.12.2013 / 31.12.2015 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1749/14 - Ακρόαση 19.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 2490/14 - Ακρόαση 23.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 4274/15 - Ακρόαση 20.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 1844/16 - Ακρόαση 21.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 
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Αρ. Αγωγής 2563/16 - Ακρόαση 15.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 195/19  - Ακρόαση 21.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Τα έξοδα της αγωγής και ανταπαίτησης να ακολουθήσουν 

την πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής και 

ανταπαίτησης. 

 

Αρ. Αγωγής 2504/19 

(αίτηση ημερ. 12.6.20) - Οδηγίες 8.12.20, ώρα 09.00 π.μ.    

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως.  Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης  

επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως.   

Έξοδα στην πορεία 

  

Αρ. Αγωγής 944/20 

(αίτηση ημερ. 15.7.20) - Εκδίδεται απόφαση  

 

Αιτήσεις 

 

Αρ. Αίτησης 435/20  - Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση παράγραφος Α.   

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων στον Έφορο 

Εταιρειών παρατείνεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία 

σύνταξης του παρόντος διατάγματος. 

Το παρόν διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 4 ημερών από 

σήμερα. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 16/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

1. Παρακαλώ όπως τα email για τις υποθέσεις αποστέλλονται μέχρι την ώρα που 

είναι ορισμένη η υπόθεση. Επίσης οποιαδήποτε έγγραφα ήθελε καταχωρηθούν αυτό 

να γίνεται μέχρι την προηγούμενη μέρα. 

 

2. Οι ένορκες δηλώσεις για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης λόγω μη εμφάνισης 

καθώς και οι ένορκες δηλώσεις επίδοσης αγωγής ή αίτησης να καταχωρούνται το 

αργότερο 1 μέρα προηγουμένως. Διαφορετικά η υπόθεση θα επαναορίζεται για 

απόδειξη ή επίδοση ή όπως άλλως κρίνει δίκαιο το Δικαστήριο. 

 

 

Αρ. Αγωγής 371/18 – Αίτηση έρευνας ημερ.13/12/19 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/2/21 και ώρα 9:00.  Το Ένταλμα σύλληψης να 

παραμείνει ανεκτέλεστο.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1239/18 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 11/1/21 και ώρα 9:00.  Αμφότεροι οι διάδικοι να καταχωρήσουν και 

παραδώσουν κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 6 ημερών από σήμερα. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1745/18 – Αίτηση ημερ. 30/7/19 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/2/21 και ώρα 9:00.  Να ειδοποιηθεί από το 

Πρωτοκολλητείο η Καθ’ ης η Αίτηση αρ.2 να είναι παρούσα.  Το Ε/Σ αναφορικά με τον Καθ’ 

ου η Αίτηση αρ.1 ακυρώνεται λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του. 
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Αρ. Αγωγής 2948/18  

Ορίζεται για Οδηγίες στις 8/12/20 και ώρα 9:00.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από τον Εναγόμενο.  Έξοδα όχι εναντίον του Ενάγοντα. 

 

Αρ Αγωγής 910/19  

Ορίζεται για Οδηγίες στις 12/1/21 και ώρα 9:00.  Οι διάδικοι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες 

του δικαστηρίου εντός 60 ημερών από σήμερα.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1056/19 – Αίτηση ημερ. 04/6/20 

Η αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 17/2/21 και ώρα 9:00. 

 

Αρ. Αγωγής 1744/19  

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων για τους διάδικους, εντός 60 ημερών από σήμερα 

και όπως οι διάδικοι εντός 25 ημερών από την αποκάλυψη των εγγράφων προβούν σε 

επιθεώρηση τους. 

Τυχόν αίτηση για ανταλλαγή εγγράφων χωρίς αμφισβήτηση να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών 

από σήμερα και να οριστεί την 19/1/21 και ώρα 9:00. 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 19/1/21 και ώρα 9:00 για έκδοση οδηγιών ως προς τη 

μαρτυρία.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2862/19 – Μονομερής Αίτηση ημερ.29/09/20 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 27/10/20 και ώρα 9:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

και την 23/10/20.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2930/19 – Αίτηση έρευνας ημερ. 6/3/20 

Έγινε στην παρουσία των διαδίκων. 

 

Αρ. Αγωγής 879/20 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1194/20 – Αίτηση ημερ. 31/8/20 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη στις 27/10/20 και ώρα 9:00.  Να καταχωρηθεί 

συμπληρωματική που να εξηγεί το λόγο καταχώρησης αντιγράφου του Τεκμηρίου 2. 
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Αρ. Αγωγής 2655/12 – Αίτηση ημερ. 4/6/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες αναφορικά με τον Καθ’ ου η Αίτηση αρ.2 στις 10/12/20 και ώρα 

9:00.  Τυχόν ένσταση μέχρι τότε.  Οι δικηγόροι του να τον ενημερώσουν για την πιο πάνω 

ημερομηνία. 

Για τον Καθ’ ου η Αίτηση αρ.1, ορίζεται για επίδοση την πιο πάνω ημερομηνία. 

 

Αρ. Αγωγής 219/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 17/2/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία όχι 

εναντίον των Εναγόντων. 

 

Αρ. Αγωγής 4020/14 

Η αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 12/3/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1159/16 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 10/5/21 και ώρα 11:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2410/17 

Δίδεται άδεια στον κύριο Πιτσιορλιγκ να αποχωρήσει από δικηγόρος του Εναγόμενου.  Η 

αγωγή ορίζεται για Απόδειξη στις 10/11/20 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2411/17  

Δίδεται άδεια στον κύριο Πιτσιορλιγκ να αποχωρήσει από δικηγόρος του Εναγόμενου.  Η 

αγωγή ορίζεται για Απόδειξη στις 10/11/20 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4812/13 

Η αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για συνέχιση στις 2/11/20 και 11/11/20 και ώρα 

11:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 353/20 

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της Καθ’ ης η Αίτηση.  Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες και το Ε/Σ για 

έλεγχο την 22/2/21 και ώρα 9:00.  Το Ε/Σ να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 
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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 16.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 2089/2011 Καθ’ ων η αίτηση παρόντες. Η αίτηση ημερομηνίας 10.10.2019 
ορίζεται για Ακρόαση την 24.11.2020 ώρα 11:00 π.μ.. Οι 
συνήγοροι των Καθ’ ων η αίτηση να φέρουν τους πελάτες τους 
στο Δικαστήριο, για σκοπούς ακρόασης, κατόπιν προηγούμενης 
επικοινωνίας με το Δικαστήριο (αναλόγως της υγειονομικής 
κατάστασης). 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5094/2012 Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης την 30.10.2020 
ώρα 9:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Ο μάρτυρας παρών με την 
ίδια κλήση. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 1783/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.02.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 732/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.02.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 5211/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 674/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 1696/2017 Η αίτηση ημερομηνίας 12.06.2020 απορρίπτεται όσον αφορά τον 
Εναγόμενο 3, με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας/Αιτήτριας και 
εναντίον του Εναγόμενου 3/Καθ’ ου η αίτηση όπως θα 
υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της 
αγωγής. Όσον αφορά τους Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση 2 και 
5, η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 03.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

8.  ΑΙΤΗΣΗ 639/2018 Έχουν ληφθεί γραπτές αγορεύσεις σε σχέση με την αίτηση 
ημερομηνίας 28.02.2020, και από τις δύο πλευρές. Η απόφαση 
επιφυλάσσεται. Η αίτηση ημερομηνίας 05.11.2018 ορίζεται για 
Οδηγίες την 11.12.2020. Έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1773/2018 Ένορκη δήλωση απόδειξη της αίτησης έχει κατατεθεί και 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Η απόφαση επί της αίτησης, που 
είναι αίτηση για απόρριψη της αγωγής λόγω μη προώθησης, 
επιφυλάσσεται. Θα ειδοποιηθεί η συνήγορος του Εναγόμενου 
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όταν θα εκδοθεί (πιθανόν την ερχόμενη Δευτέρα). 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 3049/2018 Έχουν ληφθεί οι γραπτές αγορεύσεις. Η απόφαση επιφυλάσσεται. 
Θα ειδοποιηθούν οι συνήγοροι όταν θα εκδοθεί (πιθανόν την 
ερχόμενη Δευτέρα). 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 810/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 60 ημερών 
από σήμερα να προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω 
οδηγίες) την 22.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 925/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 29.08.2019 ορίζεται για τελευταία φορά για 
Απόδειξη την 14.12.2020 ώρα 8:30π.μ.. Τυχόν υπεράσπιση του 
Εναγόμενου 4 να καταχωριστεί τουλάχιστον 7 ημέρες 
προηγουμένως. Ένορκη δήλωση απόδειξης αναφορικά με τον 
Εναγόμενο 4 να καταχωριστεί τουλάχιστον 2 ημέρες 
προηγουμένως. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία της αίτησης 
αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. Η αγωγή αναφορικά 
με τους Εναγόμενους 1, 2 και 3 παραμένει για Οδηγίες την ίδια 
ημέρα, 14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ., μέχρι να συμπληρωθούν τα 
δικόγραφα και για τον Εναγόμενο 4. Έξοδα (εάν δεν 
εξαντλήθηκαν) στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1046/2019 Οι Εναγόμενοι, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να 
προβούν στην καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων. Εντός της ίδιας 
προθεσμίας, η Ενάγουσα να δώσει αντίγραφα των εγγράφων που 
έτυχαν αποκάλυψης στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω 
οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να 
καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της 
μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να 
καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω 
οδηγίες) την 26.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1287/2019 Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη την 14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έκθεση Υπεράσπισης του Εναγόμενου 1 να καταχωριστεί 
τουλάχιστον 3 ημέρες προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία της 
αίτησης. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1397/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός 60 
ημερών από σήμερα να προβούν σε ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων 
τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 22.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1558/2019 Η ώρα είναι 10:30 π.μ.. Η Καθ’ ης η αίτηση έχει φωναχθεί και 
είναι απούσα. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες/έλεγχο την 03.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. Ενόψει της υγειονομικής κατάστασης, το ένταλμα 
σύλληψης να μην εκτελεστεί. Θα ενεργοποιηθεί από το 
Δικαστήριο σε κατάλληλο χρόνο.  
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17.  ΑΓΩΓΗ 1622/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 18.02.2020 αποσύρεται και 
απορρίπτεται άνευ βλάβης, με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγόμενων/Καθ’ ων η 
αίτηση, όπως υπολογιστούν και εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 2211/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 02.10.2019 ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις – να σταλούν ηλεκτρονικά) την 16.11.2020 
ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι την 
30.10.2020. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον 
του Αιτητή. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 27/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 09.01.2020 (λόγω της φύσης της) ορίζεται 
για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις – να σταλούν ηλεκτρονικά) 
την 16.11.2020 ώρα 8:30 π.μ. για τους Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 
και για επίδοση για την Καθ’ ης η αίτηση 3. Τυχόν αίτηση για 
απαντητική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί και να οριστεί στο 
ενδιάμεσο. Τα έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 41/2020 Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και η Εναγόμενη, εντός 60 ημερών 
από σήμερα να προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω 
οδηγίες) την 22.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα 
προδικαστικά αιτήματα να προωθηθούν ως τότε. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 103/2020 Καθ’ ης η αίτηση παρούσα. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για 
πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέος με μηνιαίες δόσεις εκ €50 
κάθε μία, από 01.12.2020 και κάθε 1η ημέρα κάθε επόμενου μήνα 
μέχρι εξόφλησης. Θα υπάρχει περίοδος χάρης 7 ημερών, που 
έχει την έννοια ότι η παράλειψη πληρωμής της δόσης θα 
συντελείται την 7η ημέρα κάθε μήνα. Η Καθ’ ης η αίτηση 
διατάσσεται να πληρώσει €190,00 έξοδα της αίτησης πλέον 
Φ.Π.Α. πλέον €27,00 έξοδα επίδοσης. Να πληρωθούν με τον ίδιο 
τρόπο, δηλαδή με μηνιαίες δόσεις. 

 

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 e-mails 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 αναγκαστικά 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.  

 

4. Σε περίπτωση που ενημερώνονται οι δικηγόροι μέσω Πινακίου ότι ορίζεται μια υπόθεση για να αρχίσει, εννοείται ότι δεν θα 

λαμβάνουν εκ νέου ενημέρωση 7 ημέρες προηγουμένως και θα ισχύει η ενημέρωση που έχουν λάβει μέσω Πινακίου. 
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Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί (ομάδα Α) 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  1639/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 29.10.2020 Θα δηλωθεί  

2.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.11.2020 Θα αρχίσει 

3.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 04.12.2020 Θα αρχίσει 

4.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 10.03.2021 Θα αρχίσει 

5.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 20.11.2012 Θα αρχίσει 

6.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 04.11.2020 Συνεχιζόμενη 

7.  4621/2012 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΧΧ Περατώθηκε 

8.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 18.11.2020 Θα αρχίσει 

9.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 30.10.2020 Συνεχιζόμενη 

10.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 22.10.2020 Συνεχιζόμενη 

11.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 20.10.2020 Θα αρχίσει 

12.  5868/2012 & 
5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 21.10.2020 Θα αρχίσει 

13.  69/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 19.10.2020 Θα αρχίσει 

14.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 11.01.2021 Θα αρχίσει 

15.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 16.11.2020 Θα αρχίσει 

16.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 12.11.2020 Θα αρχίσει 

 

 

E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: yioannou@dc.judicial.gov.cy .  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
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Ημερομηνία: 16.10.2020 

 

Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 16.10.20: 

 

1. Aγωγή 3066/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 25.2.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

2. Aγωγή 2992/17 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 26.5.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

3. Aγωγή 2058/18 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.9.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

4. Aγωγή 142/17 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 27.5.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

5. Αγωγή 2852/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 4.3.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

6. Γενική αίτηση 228/20 

 

Αίτηση ημ. 9.10.20 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
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7. Aγωγή 1849/05 

 

Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημ. 18.9.20 αναφορικά με τα ΜΕΜΟ 2605/10, Λεμεσού και 

ΜΕΜΟ 2014/10 Πάφου 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β. 

 

8. Γενική Αίτηση 406/05 

 

 

Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημ. 22.5.20 αναφορικά με τα ΜΕΜΟ ΕΒ2433/10 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

 

9. Aγωγή 2644/18 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για επίδοση στις 22.1.21 η ώρα 9.00 για τελευταία φορά. 

 

10. Αγωγή 1859/18 

 

Η αίτηση έρευνας ημ. 7.11.19 ορίζεται για ακρόαση στις 11.2.21 η ώρα 11.00.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 1.2.21. 
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11. Αγωγή 3724/15 

 

Αίτηση ημ. 12.6.20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α, Β (1-14) της αίτησης. Τροποποιημένο κλητήριο και έκθεση 

απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος.   

Οποιαδήποτε υπεράσπιση στην τροποποιημένη έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών 

από την ημέρα επίδοσης της τροποποιημένης έκθεσης απαίτησης.  Η απάντηση στην νέα έκθεση 

υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από την επίδοση της τροποποιημένης έκθεσης 

υπεράσπισης.   

Κατά τα άλλα να ακολουθηθούν οι θεσμοί οι οποίοι να ισχύουν από την ημέρα σύνταξης του 

διατάγματος.  Τα έξοδα της παρούσας αίτησης καθώς και οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από την 

τροποποίηση να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής σε καμία περίπτωση εναντίον των 

εναγομένων/καθ’ ών η αίτηση.   

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15.12.20 η ώρα 9.00. 

 

12. Αγωγή 1201/20 

 

Η αίτηση ημ. 23.7.20 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 30.10.20 η ώρα 9.00.  Να καταχωρηθεί 3 

ημέρες προηγουμένως συμπληρωματική ένορκη δήλωση αναφορικά με το που βρίσκονται τα 

πρωτότυπα τεκμήρια ή να καταχωρηθούν τα πρωτότυπα όπου αυτά υπάρχουν. 

 

Περαιτέρω να γίνει ρητή αναφορά στην συμπληρωματική ένορκη δήλωση κατά πόσο η εγγύηση 

καλύπτει και τα πρόσωπα οποιουδήποτε ιατρού εργάζεται ή συνεργάζεται με τους ενάγοντες αρ. 1 και 

όχι μόνο τις υποχρεώσεις απέναντι στην ενάγουσα αρ. 1. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

16 Οκτωβρίου 2020 

 

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

1 

 

50/20 Περιουσιακές 
Διαφορές  

Προσωρινό 
Διάταγμα ημερ. 
17.9.20 

2.11.20 ΚΕΘ 

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

2 

 

258/18 Γονική Μέριμνα 3.12.20 Οδηγίες 

Ονομαστικός κατάλογος και 
σύνοψη μαρτυρίας να 
καταχωρηθούν μέχρι τότε 

Καμιά διαταγή για έξοδα 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  

ΚΑΣ Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΣΤΙΣ 16.10.2020 

 

1. Διατροφή 283/19 – Κυρίως αίτηση και ορίστηκε για Επίτευξη Συμβιβασμού στις 

26.11.2020.   

2. Διατροφή 326/19 – Ορίστηκε για Ακρόαση (Γραπτές Αγορεύσεις) στις 16.2.2021.  

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών καταχωρήσει την ένορκη μαρτυρία της η 

Αιτήτρια και εντός 45 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας της Αιτήτριας 

καταχωρήσει την ένορκη μαρτυρία του ο Καθ΄ου η αίτηση.  

3. Διατροφή 103/20 - Ορίστηκε για Οδηγίες την 1.12.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. Το 

προσωρινό διάταγμα ημερ. 11.11 καθίσταται απόλυτο.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Διατροφή 74/18 – Ορίστηκε για Δήλωση Συμβιβασμού την 1.12.2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

5. Διατροφή 47/19 –Ορίστηκε για ΚΕΘ την 1.12.2020.   

6. Γονική Μέριμνα 216/19 – Ορίστηκε για Επίτευξη Συμβιβασμού στις 3.11.2020. 

7. Γονική Μέριμνα 229/20 – Κυρίως και Μονομερής ορίστηκαν για Δήλωση Συμβιβασμού 

στις 10.10.2020.   
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 16.10.20 

 

1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  260/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται  για 

δήλωση συμβιβασμού στις  20.10.20 και ώρα 08:30.  

 

2. Αιτ. Διατροφής αρ. 179/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕθ στις  

19.11.20 και ώρα  08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Η 

μονομερής αίτηση  ορίζεται γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  

19.11.20 και ώρα 08:30. 

 

3. Αίτ.  Διατροφής αρ. 124/19 – Δίδονται οδηγίες όπως εντός 2 μηνών από 

σήμερα  κάθε διάδικο μέρος  αποκαλύψει με ένορκη δήλωση  προς κάθε 

διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του  και να 

εφοδιάσει με αντίγραφα την άλλη πλευρά.   Η κυρίως  αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις 21.1.21 και ώρα 08:30. 

 

 

4. Αιτ. Διατροφής αρ.  221/20 – Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται για ΚΕΘ 

στις  9.11.20 και ώρα 08:30.   Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το 

προσωρινό διάταγμα  παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

5. Aιτ. Γονικής μέριμνας αρ. 45/19: - Δίδονται οδηγίες όπως εντός 1 μηνός  

από σήμερα  κάθε διάδικο μέρος  αποκαλύψει με ένορκη δήλωση  προς 

κάθε διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του  και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα την άλλη πλευρά.   Η κυρίως  αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες στις 19.11.20 και ώρα 08:30. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 16.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. Χατζητζιοβάννη, 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

6/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στην παρουσία των συνηγόρων του 

αιτητή και του διευθυντή της εταιρείας. 

367/15 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι παλαιά υπόθεση και 

οπωσδήποτε θα ακουστεί. 

366/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Η παρουσία των συνηγόρων στο 

Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης και για τοποθέτηση επί των επίδικων 

θεμάτων, είναι αναγκαία. 

33/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Η παρουσία των συνηγόρων στο 

Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης και για τοποθέτηση επί των επίδικων 

θεμάτων, είναι αναγκαία. 

370/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Η παρουσία των συνηγόρων στο 

Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης και για τοποθέτηση επί των επίδικων 

θεμάτων, είναι αναγκαία. 

262/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Την προηγούμενη φορά είχε παραταθεί 

ο χρόνος για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων από πλευράς της 

Δημοκρατίας.  Δεν φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

30.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες παρουσία των συνηγόρων στις 3.11.2020, η 

ώρα 9.00 π.μ. 

64/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται 

ότι υπάρχει συμμόρφωση στη Δ.30.  Και οι δύο πλευρές έχουν καταθέσει κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

277/19, 278/19 & 304/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων επιβάλλεται. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 16/10/20 

ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, αναβάλλονται και ορίζονται 

ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

914/12 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

447/13 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

806/14 Η ακρόαση της υπόθεσης θα αρχίσει η ώρα 9.30π.μ. 

 

346/15 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 19/03/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

75/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 23/04/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

797/16 Το Δικαστήριο αναμένει από τις 15/11/19 να καταχωρηθεί 

κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων.  

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 16/11/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 26/11/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

40/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 15/12/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/01/21 και ώρα 
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9.00π.μ. 

 

165/19 

166/19 

167/19 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 15/12/20. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 15/01/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

212/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το παράρτημα 

Τύπος αρ. 25.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

163/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 15/12/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/01/21 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


30 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 

16/10/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

Κ5/16  

Η αίτηση ημερ. 16/19/19 ορίζεται για ακρόαση στις 11/12/2020 ώρα 09:00. Ένσταση μέχρι 04/12/20. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.   

 

Κ34/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο χρόνος 

αποκάλυψης εγγράφων των διαδίκων για 45 μέρες από σήμερα.  

Ορίζεται στις 26/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ36/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο χρόνος 

αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ ου για 45 μέρες από σήμερα. Θα δοθούν οδηγίες για ανταλλαγή 

εγγράφως της μαρτυρίας μεταξύ των διαδίκων, αφότου ετοιμαστεί η Έκθεση.  

Ορίζεται στις 26/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ38/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Ορίζεται στις 26/01/21 για 

οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Κ39/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο χρόνος 

αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ ου για 45 μέρες από σήμερα. Ορίζεται στις 26/01/21 για οδηγίες, ώρα 

09:00. 

 

Κ71/19 

Παραμένει για απόδειξη στις 26/01/21, ώρα 9:00. Δίδονται οδηγίες όπως είναι παρών ο αρμόδιος 

Λειτουργός Εκτιμήσεων.   

 

E54/2017  

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Να εξαντληθούν περιθώρια εξώδικης διευθέτησης.  

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 27/01/21 ώρα 11:00. Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως 

προς την παρουσίαση μαρτυρίας. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε57/17  

Η αίτηση ημερ. 15/10/19 παραμένει για επίδοση, για τελευταία φορά στις 11/12/2020 ώρα 09:00.   

 

 

Ε106/2018  

Η αίτηση ημερ. 27/09/19 ορίζεται στις 11/12/20 για οδηγίες, ώρα 09:00. Να εξαντληθούν περιθώρια 

εξώδικης διευθέτησης μέχρι τότε. Ένσταση μέχρι 08/12/20. Έξοδα στην πορεία. 

 

Ε172/18  

Η αίτηση ημερ. 30/06/20 παραμένει για επίδοση, στις 11/12/2020 ώρα 09:00.   

 

 

Ε25/19  

Η αίτηση ημερ. 12/12/19 παραμένει για επίδοση, για τελευταία φορά, στις 11/12/2020 ώρα 09:00.  

 

 

 


