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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 19.10.2020
Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως:
ΑΓΩΓΕΣ
1388/19

H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 11.12.20. Εκ συμφώνου εκδίδεται
διάταγμα για ένορκη αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή
εγγράφων μέχρι τότε.

1356/19

1. Κλήση για οδηγίες από Ενάγουσα ημερ. 8.5.20
Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα εναντίον και των δύο πλευρών
για ένορκη αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων η οποία θα
πρέπει να γίνει μέχρι 30.11.2020.
2. Κλήση για οδηγίες από Εναγόμενο ημερ. 13.5.2020
Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα για ένορκη αποκάλυψη και
ανταλλαγή εγγράφων εναντίον και των δύο πλευρών, η οποία
θα πρέπει να γίνει μέχρι 30.11.2020.
Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 30.11.2020, η ώρα 09.00.
Τα έξοδα στην πορεία.
Η ημερ. 22.10.2020 διαγράφεται.

884/19

Η Αίτηση ημερ. 13.1.2020 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος
του Αιτητή.

226/19

Η Αίτηση ημερ. 13.8.2020 ορίζεται για επίδοση 10.11.2020, η
ώρα 09.00.

3079/18

Η Αίτηση ημερ. 9.12.2019 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος
των Αιτητών.

2290/18

Οι Αιτήσεις για οδηγίες ημερ. 13.2.20 και 4.2.20 ορίζονται για
οδηγίες 30.11.2020. Και οι δύο πλευρές να προβούν σε ένορκη
αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε.

637/15

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 28.1.2021 η ώρα 09.00 (σκοπούς
διευθέτησης)
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. κατά την
19.10.2020

Γενικές
Αιτήσεις
341/19
195/19

Παραμένουν για οδηγίες στις 26.10.20 στις 9.30 π.μ. Η αίτηση
για λήψη άδειας για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης
δήλωσης να καταχωρηθεί μέχρι τις 21.10.20 και να οριστεί στις
26.10.20. Το διάταγμα παραμένει σε ισχύ.
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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 19.10.2020
ΑΓΩΓΕΣ
3483/15

Ορίζεται για Ακρόαση την 21.4.21 στις 11.00 π.μ.
Έξοδα στην πορεία.

2158/18

Η αίτηση ημερ. 11.6.19 ορίζεται για Απόδειξη
(τελευταία φορά) στις 20.11.20 για τον Εναγόμενο 3,
εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 16.11.20.
Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

1467/20

Η αίτηση ημερ. 23.7.20 ορίζεται για Οδηγίες στις
2.11.20 στις 9.00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ
19.10.2020

Αγωγή αρ. 42/19

Η αίτηση ημερ. 3.10.2019 απορρίπτεται.
Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.

Αγωγή αρ. 1271/19

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε και των δύο
Κλήσεων για Οδηγίες και δόθηκε ένα σετ
οδηγιών. Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία
αμφότεροι οι διάδικοι διατάσσονται όπως
προβούν σε ένορκη αποκάλυψη και
ανταλλαγή εγγράφων εντός 60 ημερών από
σήμερα. Η 22.10.2020 ακυρώνεται. Η αγωγή
ορίζεται για οδηγίες την 21.12.2020 ώρα
8.45π.μ.

Αγωγή 4174/15 κ.α.

Η αίτηση ημερ. 5.3.2019 ορίζεται για
ακρόαση την 13.11.2020 ώρα 8.45 π.μ.
Έξοδα υπέρ των Καθ’ων η Αίτηση και
εναντίον των Αιτητών.

Αγωγή αρ. 377/19

Η Αίτηση ημερ. 22.2.2019 και τα προσωρινά
διατάγματα ορίζονται τελευταία φορά για
οδηγίες την 6.11.2020 ώρα 8.45π.μ.
Δίδονται τελευταία φορά οδηγίες για
καταχώριση ένστασης. Τα διατάγματα
παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε.

Αγωγή αρ. 2071/13

Η αίτηση για αναστολή εκτέλεσης ορίζεται για
οδηγίες την 19.11.2020 ώρα 8.45π.μ. Η
ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε.

Γενική Αίτηση 89/19

Τα διατάγματα καθίστανται απόλυτα για τους
Ενδιαφερόμενους αρ. 5. Η αίτηση ορίζεται
για επίδοση στον Εναγόμενο αρ. 2 την
9.11.2020 ώρα 8.45π.μ. Μέχρι τότε
παραμένουν σε ισχύ.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 19/10/2020
Αγωγή αρ. 2323/19

Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 8/5/20 ορίζεται για
Οδηγίες την 5/2/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 2410/19

Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε υπεράσπιση οι
Αιτήσεις ημερ. 10/3/20 και 15/6/20 απορρίπτονται
με έξοδα υπέρ Εναγόντων.

Αγωγή αρ. 2852/19

Η Αίτηση ημερ. 24/9/20 εγκρίνεται.

Αγωγή αρ. 2565/19

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 12/2/21 ώρα 09:00.
Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης
αποκάλυψης
εγγράφων
των
Εναγομένων
παρατείνεται μέχρι 29/1/21.

Αγωγή αρ. 2401/19

Η Αίτηση ημερ. 24/9/20 εγκρίνεται.

Αγωγή αρ. 2626/19

Η Αίτηση ημερ. 24/9/20 εγκρίνεται.

Αγωγή αρ. 2079/19

Η Αίτηση ημερ. 24/9/20 εγκρίνεται.

Αγωγή αρ. 1984/18

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 12/2/21 ώρα 09:00.
Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης
αποκάλυψης
εγγράφων
των
Εναγομένων
παρατείνεται μέχρι 29/1/21.

Αγωγή αρ. 524/18

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 12/2/21 ώρα 09:00.
Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης
αποκάλυψης εγγράφων του Εναγόμενου 4
παρατείνεται μέχρι 29/1/21.

Αγωγή αρ. 1783/18

Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 8/5/20 επαναορίζεται
για Οδηγίες την 12/2/21 ώρα 09:00. Ο χρόνος για
την καταχώρηση του Παραρτήματος των
Εναγομένων παρατείνεται μέχρι 29/1/21.

Αγωγή αρ. 225/20

Η Αίτηση ημερ. 15/6/20 ορίζεται για Επίδοση την
12/2/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 434/19

Η Αίτηση ημερ. 15/6/20 ορίζεται για Επίδοση την
12/2/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 1806/18

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 12/2/21 ώρα 09:00.
Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης
αποκάλυψης εγγράφων και του ονομαστικού
καταλόγου μαρτύρων των Εναγόντων παρατείνεται
μέχρι 29/1/21.

Αγωγή αρ. 1632/19

Επαναορίζεται για Οδηγίες την 11/2/21 ώρα 09:00.
Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση του
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε
πλευράς μέχρι 29/1/21.
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Αγωγή αρ. 2052/19

Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε υπεράσπιση η
Αίτηση ημερ. 15/6/20 αποσύρεται και απορρίπτεται
με έξοδα υπέρ Εναγόντων.

Αγωγή αρ. 150/16

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 23/11/21 ώρα
09:00.

Αγωγή αρ. 1914/16

Εκ συμφώνου εκδίδεται Διάταγμα αποκάλυψης και
επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις πλευρές. Οι
ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να
κατατεθούν εντός 60 ημερών από σήμερα. Η
Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς
συμμόρφωσης την 11/2/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 1679/17

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 22/11/21 ώρα
09:00.

Αγωγή αρ. 2531/15

Ορίζεται για Ακρόαση την 23/6/21 ώρα 09:00. Ο
χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης
αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς
παρατείνεται μέχρι 30/12/20.

Αίτηση/Έφεση 236/19

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 11/2/21.
Η
Ακρόαση θα διεξαχθεί στη βάση γραπτών
αγορεύσεων.

Αγωγή αρ. 1619/16

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 24/6/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 854/16

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 12/11/21 ώρα
09:00.

Αγωγή αρ. 665/17

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 11/11/21 ώρα
09:00.

Αγωγή αρ. 2191/17

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 10/11/21 ώρα
09:00.

Αγωγή αρ. 4758/14

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 12/4/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 3735/14

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 14/4/21 ώρα 09:00.

Αγωγή αρ. 2639/15

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 9/11/21 ωρα 09:00.

Αγωγή αρ. 1757/18

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 19/11/21 ώρα
09:00.

Αγωγή αρ. 150/18

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 18/11/21 ώρα
09:00.

Αγωγή αρ. 2945/19

Η Αίτηση ημερ. 15/6/20 ορίζεται για Απόδειξη την
1/12/20 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί
υπεράσπιση μέχρι 24/11/20.

Αγωγή αρ. 6017/12

Επαναορίζεται για Ακρόαση την 1/12/20 ώρα 08:15.
Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την ακρόαση και
δεν θα δοθεί άλλη ειδοποίηση στους συνηγόρους.
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Διαχ. Αρ. 385/20

Ορίζεται για Επίδοση στους Κληρονόμους την
15/2/21 ώρα 09:00.

Διαχ. Αρ. 387/20

Ορίζεται για Επίδοση στους Κληρονόμους την
15/2/21 ώρα 09:00.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 19/10/2020
Αρ. Aγωγής 1740/18

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 1749/19

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 18.1.21
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.
10.12.20 ακυρώνεται.

Αρ. Αγωγής 2326/19

Αίτηση ημερ. 16.5.20. Η Αίτηση ορίζεται για
Απόδειξη την 18.1.21 ώρα 9:00 π.μ.
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 80
ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 1796/19

Αίτηση ημερ. 15.6.20. Η Αίτηση ορίζεται για
Απόδειξη την 18.1.21 ώρα 9:00 π.μ.
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 80
ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 2317/19

Αίτηση ημερ. 24.9.20. Εκδίδεται διάταγμα
ως η παράγραφος α της αίτησης. Καμία
διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 465/20

Αίτηση ημερ. 15.6.20. Η Αίτηση ορίζεται για
Απόδειξη την 18.1.21 ώρα 9:00 π.μ.
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 80
ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 1302/20

Αίτηση ημερ. 24.9.20. Εκδίδεται απόφαση
υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του
Εναγομένου 2 αλληλέγγυα και κεχωρισμένα
ως η παράγραφος 11 (α) της Απαίτησης
πλέον €2.350 δικηγορικά έξοδα, πλέον ΦΠΑ
επί των δικηγορικών εξόδων, πλέον €16.50
έξοδα επίδοσης. Όσον αφορά τα αιτούμενα
διατάγματα επιφυλάσσεται το δικαίωμα των
Εναγόντων.

Αρ. Αγωγής 44/20

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 18.1.21
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. Αγωγής 675/20

Αίτηση ημερ. 17.9.20. Εκδίδεται απόφαση
υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των
Εναγομένων 1, 2, 3 αλληλέγγυα και
κεχωρισμένα ως η παράγρ. 21 Α (α) της
Απαίτησης πλέον €2.350 δικηγορικά έξοδα,
πλέον ΦΠΑ επί των δικηγορικών εξόδων,
πλέον €49.50 έξοδα επίδοσης. Περαιτέρω
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εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντα και
εναντίον του Εναγομένου 1 ως η παράγρ. 21
Β (α) και (β) της Απαίτησης. Περαιτέρω
εναντίον του Εναγομένου 1 εκδίδονται
διατάγματα ως η Απαίτηση παράγρ. 21 Β (γ)
– (θ). Σε σχέση με το διάταγμα 21 Β (ι) δεν
διαπιστώνεται η δυνατότητα παροχής του
μέσα από τα έγγραφα και απορρίπτεται.
Αρ. Αγωγής 637/16

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 1861/16

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 3745/16

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 2730/17

Αίτηση ημερ. 24.9.20. Εκδίδεται διάταγμα
ως η παράγρ. Α και Β της Αίτησης. Καμία
διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 2028/20

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.10.21
ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αίτησης 436/20

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγρ. 1 της
αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα. Το
Διάταγμα να πληρωθεί εντός 5 ημερών από
σήμερα.

Αρ. Αγωγής 2115/13

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.9.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 1742/14

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 2444/14

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγης 3227/15

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 2411/15

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.10.21
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αίτησης 386/20

Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση την 9.11.21
ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αίτησης 383/20

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγρ. Α και Β της
Αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αίτησης 384/20

Εκδίδεται διατάγματα ως οι παράγρ. 1 και 2
(και
παραχωρούνται
τα
έγγραφα
διαχειρίσεως στον ΧΧΧ ΧΧΧ). Καμία διαταγή
για έξοδα.
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Αρ. Αίτησης Έφεσης 208/20

Η απόφαση επιφυλάσσεται. Θα δοθεί την
27.10.20 ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα δίκης.

Αρ. Αγωγής 650/11

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση
την 13.11.20 ώρα 10:00 π.μ. Οι δικηγόροι
θα πρέπει να είναι έτοιμοι. Δεν θα υπάρξει
άλλη ειδοποίηση από το Δικαστήριο. Έξοδα
στην πορεία.
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Μιχαηλίδη, Ε.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις

19/10/20

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων

Αρ. Αγωγής 3740/13
Οδηγίες στις 7.12.20 και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία
περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα.
Αρ. Αγωγής 3085/17
Ακρόαση στις 23.6.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.
Αρ. Αγωγής 4685/15
Ακρόαση στις 21.5.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία αλλά
σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγομένων 1 έως 3.
Αρ. Αγωγής 184/16
Ακρόαση στις 24.6.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.
Γενική Αίτηση 767/14
Ακρόαση στις 5.4.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.
Αρ. Αγωγής 3726/14
Ακρόαση στις 2.12.20 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.
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Αρ. Αγωγής 1026/18
Ακρόαση 30.9.21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
Αρ. Αγωγής 1218/18
Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ονομαστικό
κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 4.12.20 όπου και ορίζεται
για οδηγίες και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία
Αρ. Αγωγής 589/20
Η αίτηση ημερ. 2.7.20 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 5.11.20 και ώρα
9:00. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Καμία
διαταγή για έξοδα.
Αρ. Αγωγής 509/19 - Αίτηση ημερ. 2.1.20
Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24.11.20 και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα
στην πορεία της αίτησης. Η παρουσία του δικηγόρου του Αιτητή στις
24.11.20 κρίνεται απαραίτητη.
Αρ. Αγωγής 3121/18 - Αίτηση ημερ. 15.7.20
Για περαιτέρω απόδειξη στις 10.11.20 και ώρα 9:00. Συμπληρωματική
ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Καμία διαταγή για έξοδα.
Αρ. Αγωγής 3023/18
Ακρόαση στις 30.9.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.
Αρ. Αγωγής 809/19
Οδηγίες στις 29.10.20 και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία. Η παρουσία των
δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.

Αρ. Αγωγής 50/19
Ακρόαση 4.10.21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
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Αρ. Αγωγής 3062/14
Οδηγίες για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης στις 9.12.20 και ώρα 9:00.
Αρ. Αγωγής 6115/10
Οι αιτήσεις ημερ. 17.9.20 ορίζονται για οδηγίες στις 23.10.20 και ώρα 9:00.
Καμία διαταγή για έξοδα. Η παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται
απαραίτητη.

Αρ. Αγωγής 2366/07
Η αίτηση 9.5.19 ορίζεται για οδηγίες και το ένταλμα σύλληψης για έλεγχο στις
8.10.20 και ώρα 9:00.
Αρ. Αγωγής 921/18
Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος
αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε άλλο διάδικο
μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που
σχετίζονται με οποιονδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω
χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης
αποκάλυψης και β) των εγγράφων που θα αποκαλύψει γ) τα έγγραφα που θα
αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκο δήλωση αποκάλυψης που θα
καταχωρηθεί στο Δικαστήριο. Ορίζεται για οδηγίες στις 8.12.20 και ώρα 9:00.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
Αρ. Αγωγής 2885/09 – Αίτηση ημερ. 28.8.20
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία διαταγή για
έξοδα.
Γενική Αίτηση 6/07 – Αίτηση 24.9.20
Διάταγμα ως η αίτηση. Καμιά διαταγή για έξοδα.
Αρ. Αγωγής 5740/14
Οδηγίες στις 25.11.20 και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα στην πορεία. Η παρουσία
των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.
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Αρ. Αγωγής 43/20
Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος
αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε άλλο διάδικο
μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που
σχετίζονται με οποιονδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω
χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης
αποκάλυψης και β) των εγγράφων που θα αποκαλύψει γ) τα έγγραφα που θα
αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκο δήλωση αποκάλυψης που θα
καταχωρηθεί στο Δικαστήριο. Ορίζεται για οδηγίες στις 7.12.20 και ώρα 9:00.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής.

Αρ. Αγωγής 4234/15
Οδηγίες στις 27.11.20 και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα στην πορεία. Η
παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.
Αρ. Αγωγής 3357/15
Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα η πλευρα του Ενάγοντα
αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε άλλο διάδικο
μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που
σχετίζονται με οποιονδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω
χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης
αποκάλυψης και β) των εγγράφων που θα αποκαλύψει γ) τα έγγραφα που θα
αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκο δήλωση αποκάλυψης που θα
καταχωρηθεί στο Δικαστήριο. Ορίζεται για οδηγίες στις 7.12.20 και ώρα 9:00.
Έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του
Εναγομένου.

Αρ. Αγωγής 211/16
Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ονομαστικό
κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 14.12.20 όπου και ορίζεται
για οδηγίες και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία.
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Αρ. Αγωγής 2384/08 – Αίτηση 24.8.20
Οδηγίες στις 6.11.20 και ώρα 9:00. Καμιά διαταγή για έξοδα . Η παρουσία
των δικηγόρων των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.
Αρ. Αγωγής 1323/05 – 14.9.20 για ανανέωση του ΜΕΜΟ
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση καμιά διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 2566/18
Ακρόαση 27.9.21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία της αγωγής.
Αρ. Αγωγής 931/16 – Αίτηση 24.9.20
Η απόφαση επιφυλλάσσεται. Οι συνήγοροι θα ειδοποιηθούν μέσω του
Πρωτοκολλητείου.

Αρ. Αγωγής 908/16
Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα η πλευρά των Εναγόντων
και Εναγομένων 4 αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς
κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο
του που σχετίζονται με οποιονδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του
πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο α) της ένορκης
δήλωσης αποκάλυψης και β) των εγγράφων που θα αποκαλύψει γ) τα έγγραφα
που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκο δήλωση αποκάλυψης
που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο. Ορίζεται για οδηγίες στις 7.12.20 και ώρα
9:00. Έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των
Εναγομένων 1, 5 και 6.
Αρ. Αγωγής 3810/16
Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ονομαστικό
κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 3.12.20 όπου και ορίζεται
για οδηγίες και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία.
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Αρ. Αγωγής 1336/15
Για οδηγίες στις 3.12.20 και ώρα 9:00. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί
μέχρι 19.11.20 κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί.

Αρ. Αγωγής 4326/15
Οδηγίες στις 12.11.20 και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα στην πορεία της
αγωγής.. Η παρουσία των δικηγόρων των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.
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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 19.10.2020
αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:

Αγωγή αρ. 1084/20

Στην Αίτηση ημερ. 24.09.2020 εκδόθηκε απόφαση.

Αγωγή αρ. 817/20

Οι Αιτήσεις ημερ. 13.08.2020 και 19.05.2020
ορίζονται για Απόδειξη 06.11.2020 στις 9:00 π.μ.

Αγωγή αρ. 583/20

Η Αίτηση ημερ. 15.06.2020 ορίζεται για Απόδειξη
20.01.2021 στις 9:00 π.μ εκτός αν καταχωρηθεί
Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.

Αγωγή αρ. 1645/19

Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 08.05.2020 ορίζεται για
Οδηγίες 30.10.2020 στις 9:00 π.μ. που είναι
ορισμένη και η Κλήση ημερ. 20.05.2020.

Αγωγή αρ. 367/19

Ορίζεται για Οδηγίες 30.11.2020 στις 9:00 π.μ.
Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από
τους εναγόμενους να καταχωρηθεί 4 μέρες
προηγουμένως.

Αγωγή αρ. 1847/18

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

Αγωγή αρ. 1735/18

Ορίζεται για Οδηγίες 18.11.2020 στις 9:00 π.μ.
Παρουσία δικηγόρου απαραίτητη.

Αγωγή αρ. 2549/17

Ορίζεται για Οδηγίες 19.02.2021 στις 9:00 π.μ. που
είναι ορισμένη και η Κλήση για Οδηγίες.

Αγωγή αρ. 2339/16

Ορίζεται για Ακρόαση 08.06.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή αρ. 2434/15

Ορίζεται για Ακρόαση 08.06.2021 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή αρ. 848/12

Ορίζεται για Ακρόαση 11.11.2020 στις 11:00 π.μ.

Αγωγή αρ. 975/12

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται.

Κάθε

πλευρά τα έξοδα της.
Αγωγή αρ. 585/06

Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για
περίοδο 3 ετών από σήμερα.

Αγωγή αρ. 3374/05

Δόθηκε άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο
3 ετών από σήμερα και ανανεώθηκαν και τα memo.
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Αγωγή αρ. 2584/05

Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για
περίοδο 3 ετών από σήμερα.

Αγωγή αρ. 2185/05

Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για
περίοδο 3 ετών από σήμερα.

Αγωγή αρ. 259/06

Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για
περίοδο 3 ετών από σήμερα.

Αγωγή αρ. 2385/08

Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για
περίοδο 5 ετών από σήμερα.

Αγωγή αρ. 357/10

Εκδόθηκε διάταγμα ως η αίτηση μόνο για τα memo
2223/10, 2222/10 και 1845/10. Το memo 2225/10
με

βάση

επιστολή

του

Κτηματολογίου

έχει

ακυρωθεί από τους ενάγοντες 18.03.2019.
Εταιρεία 437/20

Εγκρίθηκε η Αίτηση. Εκδόθηκαν διατάγματα ως οι
Παρ. Α και Β.
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Ημερομηνία: 19.10.20
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 19.10.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως
ακολούθως:

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ.
Αγωγές
Αρ. Αγωγής 2580/05
(αίτηση ημερ. 24.9.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 14/06
(αίτηση ημερ. 25.6.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 2751/14

-

Ακρόαση 8.4.21, ώρα 11.000 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 8072/16
(αίτηση ημερ. 3.9.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα
Καμία διαταγή για έξοδα

(αίτηση ημερ. 3.9.20)

-

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.
Καμία διαταγή για έξοδα

.
Αρ. Αγωγής 1311/13

-

Ακρόαση 2.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 4108/14

-

Ακρόαση 23.3.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα
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Αρ. Αγωγής 1290/15

-

Ακρόαση 2.4.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 2297/17

-

Ακρόαση 17.5.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 3339/17

-

Ακρόαση 11.5.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα

Αρ. Αγωγής 2546/18

-

Ακρόαση 20.5.21, ώρα 11.00 π.μ.
Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 1462/20
(αίτηση διά κλήσεως ημερ.
13.8.20)

-

Η αίτηση ημερ. 13.8.20 απορρίπτεται με
έξοδα.

Αρ. Αγωγής 1580/20
(αίτηση ημερ. 24.9.20)

-

Εκδίδεται απόφαση
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 19/10/20
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 2569/17
Η αγωγή αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 10/6/21 και ώρα 11:00.
Έξοδα στην πορεία.
Αρ. Αγωγής 662/18
Οι εναγόμενοι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 24/6/20
εντός 30 ημερών από σήμερα. Όλοι οι διάδικοι να καταχωρήσουν και
παραδώσουν κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από
σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 19/1/21 και ώρα 09:00. Έξοδα στην
πορεία.
Αρ. Αγωγής 1129/18
Η αγωγή αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 15/9/21 και ώρα 11:00.
Έξοδα στην πορεία.
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Αρ. Αγωγής 1198/18
Ορίζεται για ακρόαση στις 27/9/21 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα.
Αρ Αγωγής 1386/18
Ορίζεται για οδηγίες στις 27/11/21 με σκοπό το συμβιβασμό και ώρα 9:00.
Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 1851/18 – Αίτηση ημερ. 24/9/20
Έγινε στην παρουσία δικηγόρου/διαδίκων.
Αρ. Αγωγής 2440/18
Ορίζεται για οδηγίες στις 7/12/20 και ώρα 9:00. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί
κατάλογος και σύνοψη από εναγόμενο.
Αρ. Αγωγής 2452/18
Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28/9/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία.
Αρ. Αγωγής 204/19 – Αίτηση έρευνας ημερ.31/1/20
Η αίτηση ορίζεται για επίδοση και η αγωγή για οδηγίες στις 3/12/20 και ώρα
9:00. Χωρίς έξοδα αναφορικά με την αίτηση και με έξοδα στην πορεία αλλά όχι
εναντίον του ενάγοντα αναφορικά με την αγωγή.
Αρ. Αγωγής 337/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 8/5/20
Η κλήση ορίζεται για οδηγίες την 1/12/20 και ώρα 9:00. Μέχρι τότε ο ενάγοντας
/ δια ανταπαιτήσεως εναγόμενος να καταχωρήσει Τύπο 25. Για οποιοδήποτε
άλλο αίτημα για γίνει γραπτή αίτηση. Έξοδα στην πορεία.
Αρ. Αγωγής 1027/19
Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και παραδώσουν κατάλογο μαρτύρων και
σύνοψη μαρτυρίας, ο μεν ενάγοντας εντός 45 ημερών από σήμερα και ο δε
εναγόμενος εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του ενάγοντα. Η
αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27/1/21 και ώρα 9:00 αναφορικά με τα χρονικά
πλαίσια βάσει της Δ.30 θ.8. Έξοδα στην πορεία.
Αρ. Αγωγής 1059/19 – κληση για οδηγίες ημερ. 10/12/19
Έγινε στην παρουσία των δικηγόρων.
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Αρ. Αγωγής 1673/19 – Αίτηση ημερ. 15/06/20
Ορίζεται για Απόδειξη στις 11/1/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
2 καθαρές μέρες πριν. Έξοδα στην πορεία.
Αρ. Αγωγής 229/20 – Αίτηση ημερ. 29/1/20
Η γραπτή αγόρευση του ενάγοντα – αιτητή έχει καταχωρηθεί. Η ακρόαση
αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 16/11/20 και ώρα 9:00. Μέχρι τότε ο
εναγόμενος καθ’ ου η αίτηση να προσκομίσει γραπτή αγόρευση.
Αρ. Αγωγής 793/20 - Αίτηση ημερ. 24/9/20
Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 3/11/20 και ώρα 9:00. Να κατ/θει
συμπλ. Ε/Δ που να δικαιολογεί την καταχώρηση αντιγράφου του ΤΕΚ. 2
Αρ. Αγωγής 1239/20
Ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 2/11/20 και ώρα 9:00.

Να γίνει

συμπληρωματική Ε/Δ αναφορικά με το λόγο καταχώρησης αντιγράφου του
τεκμηρίου Α.
Γεν Αιτ. 499/09 – Αίτηση ανανέωσης ΜΕΜΟ
Διάταγμα ως η αίτηση
Γεν Αίτ. 348/10 – Αίτηση έρευνας 05/06/20
Εκδίδεται Ε/Δ εναντίον της καθ’ ης η αίτηση αρ.2. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες
και έλεγχο του εντάλματος στις 16/2/21 και ώρα 9:00.

Το ένταλμα να

παραμείνει ανεκτέλεστο. Την ίδια μέρα για επίδοση στον καθ’ ου η αίτηση αρ.1
Γεν. Αιτ. 991/13 – Αίτηση έρευνας 5/6/20
Έγινε στην παρουσία δικηγόρων/διαδίκων.
Γεν Αίτ. 101/20 – Κυρίως Αίτηση και ενδιάμεση αίτηση ημερ. 9/6/20
Καταχωρήθηκε σήμερα ένσταση στην ενδιάμεση αίτηση. Αμφότερες οι αιτήσεις
παραμένουν για οδηγίες στις 12/1/21 και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία.
Αρ. Αγωγής 2583/05 – Αίτηση για ανανέωση απόφασης
Διάταγμα ως η αίτηση για περίοδο 2 ετών. Χωρίς έξοδα.
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Αρ. Αγωγής 1816/13
Έγινε στην παρουσία δικηγόρων.
Αρ. Αγωγής 3442/17
Ορίζεται για οδηγίες την 1/12/20 και ώρα 9:00 με τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν
από το δικαστήριο στις 7/2/20. Χωρίς έξοδα.
Αρ. Αγωγής 758/16
Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 5/4/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην
πορεία.
Αρ. Αγωγής 848/15
Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 17/3/2021 και ώρα 11:00. Έξοδα
στην πορεία. Ο αστυφ. 1855 να κλητευθεί με το ίδιο ημερομίσθιο.
Αρ. Αγωγής 1099/15
Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 20/1/21 και ώρα 9:00. Χωρίς
έξοδα.
Αρ. Αγωγής 3042/15
Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 21/1/21 και ώρα 9:00. Χωρίς
έξοδα.
Αρ. Αγωγής 2583/05 – Αίτηση για άδεια εκτέλεσης
Διάταγμα για περίοδο 2 ετών από σήμερα.
Αρ. Αγωγής 708/14 – Αίτηση έρευνας
Έγινε στην παρουσία δικηγόρου/διάδικου.
Αρ. Αιτ. Εταιρ. 430/20
Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24/11/20 και ώρα 9:00. Τυχόν άλλη αίτηση
να καταχωριστεί και να οριστεί την πιο πάνω ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.
Αρ. Αγωγής 4051/14
Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 11/3/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην
πορεία.
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Αρ. Αγωγής 5504/10 – Αίτηση για άδεια εκτέλεσης Αίτηση για ανανέωση
ΜΕΜΟ ημερ. 17/9/20
Εκδίδονται διατάγματα χωρίς έξοδα. Αναφορικά με την ανανέωση ΜΕΜΟ
εξαιρείται το ΕΒ54/11 για το οποίο το αίτημα αποσύρθηκε.
Αρ. Αγωγής 4763/15
Εκδόθηκε απόφαση στην αίτηση τροποποίησης.

Η αγωγή ορίζεται για

Ακρόαση στις 5/4/21 και ώρα 11:00.
Αρ. Αγωγής 4767/15
Εκδόθηκε απόφαση στην αίτηση τροποποίησης.
Ακρόαση στις 5/4/21 και ώρα 11:00

Η αγωγή ορίζεται για
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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 19.10.2020
ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1.

ΑΓΩΓΗ 2184/2005

Η αίτηση ημερομηνίας 24.09.2020 ορίζεται για Ακρόαση την
04.12.2020 ώρα 8:30 π.μ. (γραπτές αγορεύσεις). Άδεια δίδεται για
καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, με την οποία να
εξηγείται η καθυστέρηση (γιατί δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα
εκτέλεσης από το 2007 και γιατί είναι προς το συμφέρον της
δικαιοσύνης σήμερα να δοθεί άδεια εκτέλεσης). Χωρίς έξοδα.

2.

ΑΓΩΓΗ 2127/2006

Αίτηση ημερομηνίας 18.08.2020 για άδεια εκτέλεση: Διάταγμα ως
η αίτηση. Αίτηση ημερομηνίας 18.08.2020 για ανανέωση ΜΕΜΟ
ΕΒ2395/2010 ΕΚΓ Λεμεσού: Διάταγμα ως η αίτηση. Αίτηση
ημερομηνίας 18.08.2020 για ανανέωση ΜΕΜΟ ΕΒ3075/2010 ΕΚΓ
Λευκωσίας: Διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή για έξοδα.

3.

ΓΕΝ.ΑΙΤ.50/2007

Η αίτηση ημερομηνίας 24.09.2020 ορίζεται για Ακρόαση την
04.12.2020 ώρα 8:30 π.μ. (γραπτές αγορεύσεις). Άδεια δίδεται για
καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, με την οποία να
εξηγείται η καθυστέρηση (γιατί δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα
εκτέλεσης από το 2007) και γιατί είναι προς το συμφέρον της
δικαιοσύνης σήμερα να δοθεί άδεια εκτέλεσης. Χωρίς έξοδα.

4.

ΑΓΩΓΗ 432/2008

Αίτηση ημερομηνίας 28.08.2020 για ανανέωση ΜΕΜΟ
ΕΒ2521/2010: Διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή για έξοδα.

5.

ΓΕΝ.ΑΙΤ.454/2009

Αίτηση ημερομηνίας 24.09.2020: Διάταγμα ως η αίτηση. Καμία
διαταγή για έξοδα.

6.

ΓΕΝ.ΑΙΤ.496/2009

Αίτηση ημερομηνίας 24.09.2020: Διάταγμα ως η αίτηση. Καμία
διαταγή για έξοδα.

7.

ΑΓΩΓΗ 69/2013

Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης την 05.11.2020
ώρα 9:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

8.

ΑΓΩΓΗ 2219/2013

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.02.2021 ώρα 11:00 π.μ..
Έξοδα στην πορεία.

9.

ΑΓΩΓΗ 3918/2014

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.05.2021 ώρα 11:00 π.μ..
Έξοδα στην πορεία.

10.

ΑΓΩΓΗ 2749/2015

Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 09.12.2020 ώρα 8:30
π.μ.. Καμία διαταγή για έξοδα.

11.

ΑΓΩΓΗ 4737/2015

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση για τον Εναγόμενο 2 την
27.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Μέχρι τότε, να
προωθηθεί η αγωγή και για τον Εναγόμενο 1.

12.

ΑΓΩΓΗ 4796/2015

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 07.06.2021 ώρα 11:00 π.μ..
Έξοδα στην πορεία.

13.

ΑΙΤ.ΕΦ.426/2016

Λήφθηκαν αγορεύσεις από την Εφεσείουσα, τον Εφεσίβλητο 1 και
την Εφεσίβλητη 3. Η απόφαση επιφυλάσσεται. Οι συνήγοροι θα
ειδοποιηθούν όταν αυτή θα εκδοθεί.
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14.

ΑΓΩΓΗ 1566/2017

Η αίτηση παραμένει για ακρόαση/έλεγχο εκτέλεσης του
εντάλματος σύλληψης την 09.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα
στην πορεία.

15.

ΑΓΩΓΗ 1613/2017

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.10.2021 ώρα 11:00 π.μ..
Έξοδα στην πορεία.

16.

ΑΓΩΓΗ 2946/2017

Η αίτηση παραμένει για ακρόαση/έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος
σύλληψης για τον Καθ’ ου η αίτηση 1 και για επίδοση (για τελευταία
φορά) για την Καθ’ ης η αίτηση 2 την 09.12.2020 ώρα 8:30 π.μ..
Έξοδα στην πορεία.

17.

ΑΙΤΗΣΗ 639/2018

Δίδεται
επιφυλαχθείσα
απόφαση.
Η
αίτηση
για
συμπληρωματική ένορκη δήλωση στην αίτηση εκκαθάρισης
απορρίπτεται. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Δίδονται οδηγίες σε
σχέση με τη διαδικασία ακρόασης της αίτησης εκκαθάρισης.

18.

ΑΓΩΓΗ 1468/2018

Οι Εναγόμενοι 1 και 3 έχουν καταχωρίσει υπεράσπιση και ο
Εναγόμενος 2 είναι αποβιώσας. Η αίτηση ημερομηνίας 04.02.2020
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των
Εναγόμενων 1 και 3. Τα έξοδα αναφορικά με τον Εναγόμενο 2
επιφυλάσσονται στην πορεία της αγωγής, αναλόγως των
διαβημάτων που θα γίνουν.

19.

ΑΓΩΓΗ 1773/2018

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Εκδίδεται διάταγμα με το
οποίο η αγωγή της Ενάγουσας θεωρείται εγκαταλειφθείσα από την
Ενάγουσα και απορριπτέα από το Δικαστήριο λόγω παράλειψης
προώθησής της, που τελεί υπό τον όρο ότι η Ενάγουσα δεν θα έχει
καταχωρίσει την Έκθεση Απαίτησής της μέχρι την 07.12.2020 και
ώρα 8:30 π.μ.. Εάν η Ενάγουσα καταχωρίσει την Έκθεση
Απαίτησής της εντός της πιο πάνω προθεσμίας, το παρόν διάταγμα
παύει αυτομάτως να ισχύει και η αγωγή θα θεωρείται ότι
προωθείται κανονικά. Δίδονται οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο, όπως
αντίγραφο της παρούσας απόφασης που περιέχει το παρόν
διάταγμα παραδοθεί στους συνηγόρους της Ενάγουσας. Δίδονται
επίσης οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο να θέσει ενώπιον του
Δικαστηρίου τον φάκελο της υπόθεσης την 07.12.2020 και ώρα
8:30 π.μ., για έλεγχο ή ανάλογα οριστικοποίηση του διατάγματος
και επιδίκαση εξόδων αγωγής. Τα έξοδα της αίτησης ημερομηνίας
03.12.2019 επιδικάζονται υπέρ του Εναγόμενου/Αιτητή και
εναντίον της Ενάγουσας/Καθ’ ης η αίτηση όπως θα υπολογιστούν
από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. Τα
έξοδα της αγωγής επιφυλάσσονται.

20.

ΑΓΩΓΗ 3049/2018

Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Οι προδικαστικές ενστάσεις
που περιέχονται στα σημεία 1.1. και 1.2 της Έκθεσης Υπεράσπισης
της Εναγόμενης απορρίπτονται. Τα έξοδα της αίτησης
επιδικάζονται υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης,
όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν
από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. Η αγωγή
ορίζεται για Οδηγίες την 26.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Είχαν ήδη
δοθεί οδηγίες για καταχώριση ονομαστικών καταλόγων μαρτύρων,
στις οποίες, όμως, δεν υπήρξε συμμόρφωση, λόγω της
παρεμβολής της διαδικασίας αυτής της αίτησης. Εντός 40 ημερών
από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο
των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την ακροαματική
διαδικασία μαζί με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα.
Ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40
ημερών. Μέχρι την επόμενη δικάσιμο, αμφότερες πλευρές να
τοποθετηθούν, εάν επιθυμούν, παρόλο που η αγωγή υπερβαίνει τις
€3.000, να εκδικαστεί με έγγραφη μαρτυρία. Τα έξοδα της αγωγής
στην πορεία της.
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21.

ΑΓΩΓΗ 565/2019

Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 20.11.2020 ώρα 8:30 π.μ..
για την Εναγόμενη 2. Μέχρι τότε να καταχωρίσει ένορκη
αποκάλυψη εγγράφων με βάση τις προϋφιστάμενες οδηγίες. Να
συμπληρωθούν τα δικόγραφα για όλους τους Εναγόμενους, για να
μπορέσουν να δοθούν περαιτέρω οδηγίες.

22.

ΑΓΩΓΗ 762/2019

Εκκρεμεί διαδικασία τριτοδιαδίκου. Η κλήση για οδηγίες παραμένει
την 17.12.2020 που είναι ήδη ορισμένη αίτηση σχετικά με τον
τριτοδιάδικο. Έξοδα στην πορεία.

23.

ΑΓΩΓΗ 821/2019

Δίδονται οδηγίες όπως η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος εντός 60
ημερών από σήμερα καταχωρίσουν ένορκες αποκαλύψεις
εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα αποκαλυφθούν
να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή
ορίζεται για Οδηγίες την 26.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην
πορεία. Μέχρι τότε, οι συνήγοροι να δηλώσουν πόσους μάρτυρες
θα έχουν και πόσο χρόνο θα χρειαστούν για τη γραπτή μαρτυρία
τους.

(ταχείας εκδίκασης)

24.

ΑΓΩΓΗ 1512/2019

Είναι ορισμένη την 19.10.2021 και όχι σήμερα. Επιστρέφεται.

25.

ΑΓΩΓΗ 2181/2019

Διάταγμα για ανανέωση του Κλητηρίου Εντάλματος, ως η αίτηση.
Χωρίς έξοδα.

26.

ΑΓΩΓΗ 2385/2019

Δίδονται οδηγίες όπως η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος εντός 60
ημερών από σήμερα καταχωρίσουν ένορκες αποκαλύψεις
εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα αποκαλυφθούν
να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή
ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες)
την 26.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.

27.

ΑΙΤΗΣΗ 438/2020

Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Καμία διαταγή
για έξοδα.

28.

ΑΓΩΓΗ 977/2020

Δίδεται άδεια για έκδοση και επίδοση Ειδοποίησης Τριτοδιάδικου
ως η παράγραφος Α της αίτησης. Οι Εναγόμενοι να προωθήσουν
τη σύνταξη του παρόντος Διατάγματος του Δικαστηρίου εντός δέκα
(10) ημερών από σήμερα και εντός τριάντα (30) ημερών από τη
σύνταξη του Διατάγματος να επιδώσουν στον Τριτοδιάδικο την
Ειδοποίηση Τριτοδιάδικου, αντίγραφο του Κλητηρίου Εντάλματος
και όλων των δικογράφων τα οποία επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν
στην αγωγή. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.

29.

ΑΓΩΓΗ 1809/2020

Η υπόθεση ορίζεται για Απόδειξη την 18.12.2020 ώρα 8:30 π.μ..
Τυχόν υπεράσπιση να καταχωριστεί τουλάχιστον 3 ημέρες
προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης.
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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.

Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί (ομάδα Α)
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Υπόθεση
1639/2012
2127/2012
2390/2012
3415/2012
3907/2012
4547/2012
4621/2012
4646/2012
5094/2012
5285/2012
5690/2012
5868/2012 &
5869/2012
69/2013
158/2013
187/2013
191/2013

Θέμα
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΑΝΕΙΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΤΥΧΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: yioannou@dc.judicial.gov.cy .
Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.

Ακρόαση
29.10.2020
27.11.2020
04.12.2020
10.03.2021
20.11.2012
04.11.2020
ΧΧΧ
18.11.2020
30.10.2020
22.10.2020
20.10.2020
21.10.2020

Κατάσταση
Θα δηλωθεί
Θα αρχίσει
Θα αρχίσει
Θα αρχίσει
Θα αρχίσει
Συνεχιζόμενη
Περατώθηκε
Θα αρχίσει
Συνεχιζόμενη
Συνεχιζόμενη
Θα αρχίσει
Θα αρχίσει

05.11.2020
11.01.2021
16.11.2020
12.11.2020

Συνεχιζόμενη
Θα αρχίσει
Θα αρχίσει
Θα αρχίσει
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Ημερομηνία: 19.10.2020
Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 19.10.20:

1.

Aγωγή 2400/19

Eκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών
από σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα.
2.

Aγωγή 907/20

Αίτηση ημ. 24.9.20
Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον των εναγομένων 1 και 2
αλληλέγγυα και κεχωρισμένα για το ποσό των €348 πλέον νόμιμο τόκο από
26.5.20 πλέον έξοδα €250 πλέον ΦΠΑ πλέον €36 έξοδα επίδοσης.

3.

Aγωγή 93/15

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 26.3.21 η ώρα 11.00. Έξοδα στην πορεία
της αγωγής.
4.

Aγωγή 1225/16

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 21.4.21 η ώρα 11.00. Έξοδα στην πορεία
της αγωγής.
5.

Αγωγή 714/18

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 31.5.21 η ώρα 11.00. Έξοδα στην πορεία
της αγωγής.

6.

Aγωγή 3159/19

Αίτηση ημ. 28.8.20
Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον των εναγομένων για το
ποσό των €757,60 πλέον νόμιμο τόκο από 23.12.19 πλέον €450 δικηγορικά
έξοδα πλέον ΦΠΑ πλέον €33 έξοδα επίδοσης.
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7.

Αγωγή 890/13 συν. με 352/16

Ορίζεται για ακρόαση στις 24.2.21 η ώρα 11.00. Έξοδα στην πορεία της
αγωγής.

8.

Aγωγή 5901/10

Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημ. 17.3.20 αναφορικά με τα ΜΕΜΟ
69/11
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.
Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 17.9.20
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.

9.

Aγωγή 639/07

Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 24.9.20
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.

10.

Aγωγή 2178/05

Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 24.9.20
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.
11.

Γενική αίτηση 258/18

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 26.3.21 η ώρα 11.00. Καμία διαταγή για
έξοδα.

12.

Γενική αίτηση 256/18, 259/18 και 261/18

Οι υποθέσεις ορίζονται για ακρόαση στις 26.3.21 η ώρα 11.00. Καμία διαταγή
για έξοδα.
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13.

Αγωγή 331/01

Η αίτηση ημ. 24.9.20 ορίζεται εκ νέου για απόδειξη στις 27.10.20 η ώρα 9.00.
Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί στο φάκελο του δικαστηρίου
μέχρι τις 26.10.20 αναφορικά με την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 3,
ως προς την ημερομηνία εγγραφής της διαιτητικής απόφασης. Επίσης να
επισυναφθεί ως τεκμήριο το διάταγμα εγγραφής.

14.

Γενική Αίτηση 592/09

Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημ. 24.9.20 αναφορικά με τα ΜΕΜΟ
210/11
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.

15.

Aγωγή 104/05

Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 24.9.20
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.

16.

Aγωγή 3938/14

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για
έξοδα. Δίδονται οδηγίες για επιστροφή του ημερομισθίου του Αστ. 2042, που
πληρώθηκε στις 19.9.19 για να παρουσιαστεί στις 16.10.20 ως το αίτημα, ως
το ηλεκτρονικό μήνυμα ημ. 16.10.20.

17.

Aγωγή 384/20

Εκδόθηκε απόφαση.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
19 Οκτωβρίου 2020
Α/Α

Αρ. Αίτησης

Δικαιοδοσία

Ημερ. ορισμού

Ορίζεται για:

1

328/19

Διατροφή

---

2

228/19

Διατροφή

10.12.2020

3

267/20

Γονική Μέριμνα

01.12.2020

4

290/20

9.11.2020

5

274/20

Γονική Μέριμνα
Κυρίως ημερ.
2.9.20 και
Προσωρινό
διάταγμα ημερ.
2.9.20
Γονική Μέριμνα
Κυρίως ημερ.
20.8.20 και
προσωρινό
ημερ. 20.8.20

6

400/19

Γονική Μέριμνα

3.11.2020

7

44/20

Περιουσιακές
Διαφορές
(Κυρίως αίτηση
ημερ. 10.8.20

10.11.20

Εκδόθηκε τελικό
διάταγμα ως τα
email σας
Οδηγίες
Ε/Δ αποκάλυψης
και ανταλλαγής
εγγράφων από τις
δύο πλευρές να
καταχωρηθούν
μέχρι τότε.
Έξοδα στην
πορεία
Δήλωση
Συμβιβασμού
Υπεράσπιση
μέχρι τότε.
Οι διάδικοι να
είναι παρόντες
Έξοδα στην
πορεία
ΚΕΘ
Το προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε.
Έξοδα στην
πορεία.
ΚΕΘ (Η Κυρίως
και οι
θεραπείες Α και
Β(3)(4) και (5)
Το προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε
Ένσταση και
Υπεράσπιση
μέχρι τότε
Έξοδα στην
πορεία
Οδηγίες
Καμιά διαταγή για
έξοδα
Οδηγίες
Ένσταση και
Υπεράσπιση
μέχρι τότε

01.12.2020

34
και προσωρινό
ημερ. 18.8.20

8

21/20

Περιουσιακές
Διαφορές
Κυρίως ημερ.
7.5.20 και
προσωρινό
ημερ. 12.5.20

12.11.20

9

41/19

Περιουσιακές
Διαφορές

12.11.20

10

47/20

Περιουσιακές
Διαφορές
Προσωρινό
διάταγμα ημερ.
8.9.20

11

39/17

12

187/20

Περιουσιακές
Διαφορές
Διατροφή

13

233/20

Διατροφή
Προσωρινό
διάταγμα ημερ.
8.10.20

14

39/17

15

187/20

Περιουσιακές
Διαφορές
Διατροφή

16

233/20

Διατροφή
Προσωρινό
διάταγμα ημερ.
8.10.20

17

193/20

Διατροφή
Κυρίως ημερ.
20.8.20

Έξοδα στην
πορεία.
Προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε
ΚΕΘ
Προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε.
Ένσταση και
Υπεράσπιση
μέχρι τότε.
Έξοδα στην
πορεία

Δήλωση
Συμβιβασμού
Έξοδα στην
πορεία
26.11.20
Επίδοση (Καθ΄ων
1, 2 και 3)
ΚΕΘ (Καθ΄ων 4,
5, 6, 7, 8 και 9)
Προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε
Ένσταση και
Υπεράσπιση
μέχρι τότε
Έξοδα στην
πορεία
12.11.20 (11:00) Γεγονότα και
επιβολή ποινής
2.11.20 (09:00) Απόδειξη
Έξοδα στην
πορεία
12.11.20
Επίδοση
Προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε
12.11.20 (11:00) Γεγονότα και
επιβολή ποινής
2.11.20 (09:00) Απόδειξη
Έξοδα στην
πορεία
12.11.20
Επίδοση
Προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε
Έξοδα στην
πορεία
2.11.20 (09:00) Απόδειξη (με Ε/Δ)
Έξοδα στην
πορεία
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18

173/17

Διατροφή
Μονομερής
αίτηση ημερ.
11.2.20 για
αναστολή
διατάγματος
διατροφής

3.12.20

Επίδοση
Έξοδα στην
πορεία

19

33/20

Χρήση Στέγης
Κυρίως και
προσωρινό
διάταγμα
18.8.20

24.11.20

ΚΕΘ
Προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε
Ένσταση και
Υπεράσπιση
μέχρι τότε
Έξοδα στην
πορεία

20

293/20

Γονική Μέριμνα
Κυρίως ημερ.
3.9.20

7.12.20

Επίδοση
Έξοδα στην
πορεία

21

272/20

Γονική Μέριμνα
Προσωρινό
διάταγμα και
κυρίως ημερ.
18.8.20

26.11.20

22

279/19

Γονική Μέριμνα

7.12.20

23

299/19

Γονική Μέριμνα

8.12.20

24

309/18

Γονική Μέριμνα

26.11.20

25

451/19

Γονική Μέριμνα

3.12.20

ΚΕΘ
Προσωρινό
διάταγμα σε ισχύ
μέχρι τότε
Ένσταση και
Υπεράσπιση
μέχρι τότε
Έξοδα στην
πορεία
Οδηγίες
Σύνοψη
μαρτυρίας και
κατάλογος
μαρτύρων να
καταχωρηθούν
μέχρι τότε
Έξοδα στην
πορεία
Οδηγίες
Σύνοψη
μαρτυρίας και
κατάλογος
μαρτύρων να
καταχωρηθούν
μέχρι τότε
Έξοδα στην
πορεία
ΚΕΘ
Καμιά διαταγή για
έξοδα
Επίδοση
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ
19.10.20
1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 266/20 ορίζεται

Η κυρίως αίτηση

για ΚΕΘ στις 20.11.2020 και ώρα 08:30.

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.
διάταγμα

ορίζεται για ΚΕΘ

καταχωρηθεί μέχρι τότε.

Το προσωρινό

στις 20.11.20.

Ένσταση να

Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ

μέχρι τότε.
2. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ. 43/20 – Η κυρίως αίτηση
ορίζεται για ΚΕΘ την 1.12.20. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί
μέχρι τότε.
3. Αιτ. Διατροφής αρ. 186/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για
ΚΕΘ την 1.12.20 και ώρα 08:30.

Yπεράσπιση να

καταχωρηθεί μέχρι τότε.
4. Αιτ. Διατροφής αρ.

170/20 – Η κυρίως αίτηση και η

μονομερής αίτηση ορίζονται για ΚΕΘ
ώρα 08:30.

στις

19.11.20

και

Yπεράσπιση και ένσταση να καταχωρηθούν

μέχρι τότε.
5. Αιτ. Διατροφής αρ. 183/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για
ΚΕΘ την 9.11.20 και ώρα 08:30.

Yπεράσπιση να

καταχωρηθεί μέχρι τότε.
6. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 289/20 – Η κυρίως αίτηση
ορίζεται για επίδοση στις 19.11.20 και ώρα 08:30.
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7. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 292/20 – Τόσο η κυρίως αίτηση
όσο και η μονομερής αίτηση ορίζονται για ΚΕΘ στις 12.11.20
και ώρα 08:30. Υπεράσπιση και ένσταση να καταχωρηθούν
μέχρι τότε.
8. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 340/20 – Η μονομερής αίτηση
ημερ. 8.10.20 ορίζεται για ΚΕΘ στις 9.11.20 και ώρα 08:30.
Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.
9. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 273/20 – Η κυρίως αίτηση
ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 19.11.20 και ώρα 08:30.
10. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 295/20 – Η κυρίως αίτηση
ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 19.11.20 και ώρα 08:30.
11. Αιτ. Διατροφής αρ. 196/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για
επίδοση

στις 19.11.20 και ώρα 08:30.

To προσωρινό

διάταγμα ορίζεται για επίδοση στις 3.11.20 και ώρα 08:30.
Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε.
12. Αιτ. Προσβολής Πατρότητας – Η αίτηση δια κλήσεως ημερ.
6.10.20 ορίζεται για επίδοση στις 17.11.20 και ώρα 08:30.
13. Aιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 415/19 - H κυρίως αίτηση
απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης. Η δικάσιμος
ημερ. 10.11.20 ακυρώνεται.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ
ΚΑΣ Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΣΤΙΣ 19.10.2020
1.

Περιουσιακές Διαφορές 32/13 –Ορίστηκε για συνέχιση της Ακρόασης
την 1.12.2020 η ώρα 11.00.

2.

Γονική Μέριμνα 281/20 – Κυρίως και Μονομερής Αίτηση ορίστηκαν για
Οδηγίες στις 19.11.20. Υπεράσπιση και Ένσταση μέχρι τότε. Έξοδα στην
πορεία.

3.

Διατροφή 191/20 – Η υπόθεση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ
βλάβης. Καμιά διαταγή για έξοδα.

4.

Γονική Μέριμνα 271/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 26.11.2020.

5.

Διατροφή 188/20 –Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 19.11.2020. Υπεράσπιση
μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

6.

Διατροφή 194/20 – Ορίστηκε για Οδηγίες στις 17.11.2020. Έξοδα στην
πορεία.

7.

Χρήση Οικογενειακής Στέγης 27/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 17.11.20.
Υπεράσπιση μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

8.

Περιουσιακές Διαφορές 13/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 20.11.20
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 19.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α.
Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως:

390/15

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Πρόκειται για παλαιά

υπόθεση, η οποία θα ακουστεί.
405/15

Οι συνήγοροι αναμένεται να είναι στο Δικαστήριο για να δηλωθεί

απόφαση.
386/16

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

Λόγω παλαιότερων

υποθέσεων των οποίων η ακρόαση έχει ήδη αρχίσει και θα αρχίσει, το
Δικαστήριο δεν μπορεί να επιληφθεί στον παρόν στάδιο την ακρόαση της
υπόθεσης.

Ως εκ τούτου, η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για

ακρόαση στις 2.2.2021, η ώρα 9.30, εκτός εάν οι συνήγοροι ήθελαν να είναι
παρόντες στο Δικαστήριο στις 19.10.2020 για συζήτηση της υπόθεσης ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά την υπόθεση.
374/17

Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.

Αφορά άλλη σειρά

υποθέσεων, στις οποίες εκδόθηκε απόφαση από το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο
αναμένει από τους συνηγόρους να τοποθετηθούν, ως εκ τούτου να είναι
παρόντες στο Δικαστήριο.
268/19

Υπάρχει συμμόρφωση στη Δ.30 με την καταχώρηση καταλόγου

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας. Ως εκ τούτου, παραμένει για οδηγίες για
τον περαιτέρω προγραμματισμό της υπόθεσης, παρουσία των συνηγόρων.
77/20

Η υπόθεση έχει οριστεί μετά από ειδοποίηση από τον

Πρωτοκολλητή. Δεν φαίνεται να υπάρχει εμφάνιση εκ μέρους του εργοδότη.
Ως εκ τούτου, η υπόθεση παραμένει για οδηγίες στην παρουσία των
συνηγόρων.
199/20

Η υπόθεση επιδοθεί στην εργοδότρια εταιρεία.

Δεν υπάρχει

εμφάνιση. Ως εκ τούτου ο δικηγόρος του Αιτητή να είναι παρών στο Δικαστήριο.
224/20

Η υπόθεση έχει οριστεί πρώτη φορά από τον Πρωτοκολλητή.

Εκδίδεται Διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων
μέχρι τις 27.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες την
1.12.2020, η ώρα 9.00 π.μ.
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283/20

Η υπόθεση έχει οριστεί πρώτη φορά από τον Πρωτοκολλητή.

Εκδίδεται Διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων
μέχρι τις 27.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες την
1.12.2020, η ώρα 9.00 π.μ.

Υ.Σ. Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για
οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως
επικοινωνήσουν με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο
τηλέφωνο 22369705 ή να αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό
22660551 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ
Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις
19/10/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών,
αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:
AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ

62/14

ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα καθότι
το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στην ακρόαση της
Αίτησης με αρ. 8/14. Η υπόθεση επαναορίζεται για
Aκρόαση στις 25/02/21 και ώρα 10.30π.μ.

538/15

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω
άλλων παλαιότερων υποθέσεων.
Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 05/04/21 και
ώρα 10.30π.μ.

66/16

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.

57/18

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.

246/18

Κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους του Αιτητή να
καταχωρηθεί μέχρι τις 03/12/20. Η υπόθεση ορίζεται για
Οδηγίες στις 14/12/20 και ώρα 9.00π.μ.
Άδεια δίνεται στο δικηγορικό γραφείο Αρετή Χαριδήμου &
Συνεργάτες να αποσυρθούν από δικηγόροι του Αιτητή.

276/19

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το παράρτημα
Τύπος αρ. 25 μέχρι τις 07/12/20. Η υπόθεση ορίζεται για
Οδηγίες στις 17/12/20 και ώρα 9.00π.μ.

152/20

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το παράρτημα
Τύπος αρ. 25 μέχρι τις 07/12/20. Η υπόθεση ορίζεται για
Οδηγίες στις 17/12/20 και ώρα 9.00π.μ.

196/20

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το παράρτημα
Τύπος αρ. 25 μέχρι τις 07/12/20. Η υπόθεση ορίζεται για
Οδηγίες στις 17/12/20 και ώρα 9.00π.μ.
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Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το παράρτημα

205/20

Τύπος αρ. 25 μέχρι τις 07/12/20. Η υπόθεση ορίζεται για
Οδηγίες στις 17/12/20 και ώρα 9.00π.μ.
Εισήγηση του Δικαστηρίου είναι όπως καταβληθούν
προσπάθειες για εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης ενόψει
της μικρής περιόδου «της εργασίας της Αιτήτριας στους
Καθ’ ων η Αίτηση» ή «της συνεργασίας της Αιτήτριας με τους
Καθ’ ων η Αίτηση.»
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 - ΛΑΡΝΑΚΑ
Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την
19/10/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως:
AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ
11/17

ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη
ακρόαση με αριθμό 467/12 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται
χρόνος να ακουστεί η παρούσα. Η υπόθεση αναβάλλεται
χωρίς έξοδα. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την
2/6/2021 η ώρα 10.00 π.μ.

6/18

Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη
ακρόαση με αριθμό 467/12 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται
χρόνος να ακουστεί η παρούσα. Η υπόθεση αναβάλλεται
χωρίς έξοδα. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την
7/6/2021 η ώρα 10.00 π.μ.

7/18

Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη
ακρόαση με αριθμό 467/12 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται
χρόνος να ακουστεί η παρούσα. Η υπόθεση αναβάλλεται
χωρίς έξοδα. Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την
7/6/2021 η ώρα 10.00 π.μ.

535/16

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 18/11/2020. Όλες οι
πλευρές να επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο πριν την
10/11/2020 για να το ενημερώσουν για τις προθέσεις τους.

180/19

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 3/12/2020. Κλήση για
οδηγίες και Παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την
20/11/2020.

181/19

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 3/12/2020. Κλήση για
οδηγίες και Παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την
20/11/2020.

182/19

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 3/12/2020. Κλήση για
οδηγίες και Παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την
20/11/2020.
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Υ.Σ. Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για
οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως
αποστείλουν

ηλεκτρονικό

μήνυμα

στην

διεύθυνση

mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο
στον αριθμό 22660551.

