
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2.10.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1581/20 H Αίτηση ημερ. 4.8.2020 ορίζεται γι’  ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

17.12.2020, η ώρα 09.00. 

 

1362/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 2.11.2020, η ώρα 09.00. Για τελευταία φορά 

δίδεται χρόνος στους Εναγόμενους να καταχωρίσουν την υπεράσπιση τους 

μέχρι τότε. 

 

4302/15 Η αίτηση ημερ. 21.5.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης.  

Επιδικάζονται έξοδα προς όφελος του Καθ’  ου η Αίτηση/Εναγόμενου όπως 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

6.11.20, η ώρα 09.00.  Απάντηση στην Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

230/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.1 της Αίτησης. Επίσης εκδίδεται διάταγμα 

ως η παραγρ. 2 και 3 της αίτησης.  Η ημερομηνία καταχώρισης του 

τροποποιητικού διατάγματος στον Έφορο εταιρειών παρατείνεται για 

περίοδο 20 ημερών από σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

1.10.2020 

 

 

Aγωγές: 

2047/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 24.9.2021 ώρα 10.30 π.μ.   

 

520/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.11.2021 ώρα 10.30 π.μ. με οδηγίες 

να καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων από 

εναγομένους εντός δύο μηνών. 

  

Αίτηση 

391/20 Διάταγμα όπως η αίτηση Α και Β.  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Α. ΚΟΝΗ ΗΜΕΡ 2/10/2020 

 

Αίτηση αρ. 392/20  Η πρώτη Αίτηση ημερ. 1/9/20 εγκρίνεται.  Εκδίδεται 
    Διάταγμα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της Αίτησης.  
    Ορίζεται για Ακρόαση σήμερα.  Η δεύτερη Αίτηση 
    ημερ. 1/9/20 επίσης εγκρίνεται.  Εκδίδεται Διάταγμα 
    ως οι παράγραφοι 10(Α)(Β) της Αίτησης. 

    Καμιά διαταγή για έξοδα. 

     

Αγωγή αρ. 111/19  Εκδίδεται Διάταγμα για περαιτέρω ανανέωση του 
    Κλητηρίου Εντάλματος για περίοδο περαιτέρω 6 
    μηνών αναφορικά με τους Εναγόμενους 1, 3, 4, 5, 
    6, 10, 11 και 12. 

                                           Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 190/19  Η Αίτηση ημερ. 31/1/20 ορίζεται για Απόδειξη στις 
    11/11/2020 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί  
    Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 
    Ανταπαίτηση μέχρι και την 6/11/20. 

                                           Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

2.10.2020 

 

 

Αίτηση αρ. 102/20 Η αίτηση ημερ. 16.7.2020 για παράταση ισχύος 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Καθ’ης η Αίτηση 

αρ. 3. Η αίτηση ημερ. 16.7.2020 για 

διαφοροποίηση των όρων εγγύησης ορίζεται για 

οδηγίες την 13.10.2020 ώστε να τεθεί ενώπιον 

άλλου Δικαστή λόγω κωλύματος. 

 

Αίτηση αρ. 3/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 2.11.2020 ώρα 

8.45. Η Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 377/19 Η αίτηση ημερ. 22.2.2019 ορίζεται για οδηγίες 

την 17.10.2020 και ώρα 8.45. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί απαραιτήτως μέχρι τότε. 

 

 

Αγωγή αρ. 469/09 Επιφυλάχθηκε απόφαση στην αίτηση ημερ. 

28.2.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  02/10/2020 

 

 

Γεν. Αίτηση αρ. 7/20 Η Αίτηση ημερ. 28/5/20 ορίζεται για Οδηγίες την 
3/12/20 ώρα 09:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι 25/11/20. 

 

Αγωγή αρ. 612/19 Η Αίτηση ημερ. 23/7/20 ορίζεται για περαιτέρω 
Απόδειξη την 2/11/20 ώρα 09:00.  Να καταχωρηθεί 
ένορκη δήλωση από τον ίδιο τον ιδιώτη επιδότη ο 
οποίος ανέλαβε την επίδοση, στην οποία να 
αναφέρονται τα όσα καταγράφει στην ειδοποίηση 
του. 

 

Αγωγή αρ. 1156/20 Η Αίτηση ημερ. 22/7/20 ορίζεται για Απόδειξη την 
3/12/20 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 286/18 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 5/10/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2502/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 4/10/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2600/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 24/2/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1717/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 10/11/20 ώρα 
08:15. Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την 
ακρόαση.  Δεν θα δοθεί άλλη ειδοποίηση. 

 

Αγωγή αρ. 1742/19 Η Απόφαση στην Αίτηση Παραμερισμού 
επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 16/10/20 ώρα 
09:30.   

 

Γεν. Αίτηση αρ. 700/11 Η Αίτηση ημερ. 22/7/20 εγκρίνεται υπό τον όρο ότι 
οι πρωτότυπες ένορκες δηλώσεις θα 
αντικατασταθούν με φωτοαντίγραφο. 

 



Αγωγή αρ. 628/20 Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε εμφάνιση από τους 
Εναγόμενους 1 και 2 από τις 3/6/20, η Αίτηση ημερ. 
23/7/20 για Απόφαση λόγω μη εμφάνισης 
απορρίπτεται.   

 

Αγωγή αρ. 3810/14 Η Αίτηση ημερ. 11/8/20 η οποία υπεβλήθη από τον 
Εναγόμενο 5 ορίζεται για Επίδοση την 2/12/20.  Την 
ίδια ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες η Αγωγή. 

 

Αγωγή αρ. 1406/19 Ενόψει του ότι κατεχωρήθη Υπεράσπιση η Αίτηση 
ημερ. 29/1/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 
Εναγόντων. 

 

Αγωγή αρ. 2353/10 Οι αιτήσεις ημερ. 1/7/20 για άδεια εκτέλεσης και για 
ανανέωση memo εγκρίνονται.   

 

Αίτηση αρ. 41/20 Η Αίτηση εγκρίνεται.   

 

Αίτηση αρ. 210/20 Η Αίτηση εγκρίνεται.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  2/10/2020 

 

 

Αρ. Αγωγής 511/20 Αίτηση ημερ. 21.8.20 εναντίον 
εναγομένου 1.  Εκδίδεται απόφαση υπέρ 
του Ενάγοντα και εναντίον του Εναγομένου 1 
αλληλέγγυα και κεχωρισμένα ως η παραγρ. 
34 (Α, Β, Δ και Ε) της ένορκης δήλωσης. 

 

Αρ. Αιτ. Διαχειρ. 378/18 Αίτηση ημερ. 23.9.20. Εκδίδεται διάταγμα 
ως η παραγρ. Α και Β της αίτησης.  Η νέα 
διαχειρίστρια να υπογράψει τις εγγυήσεις 
που θα της ζητηθούν από τον Πρωτοκολλητή 
και να προχωρήσει άμεσα στην καταχώριση 
απογραφής και ενδιάμεσων λογαριασμών. 

 

Αρ. Αγωγής 1381/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.6.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2540/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.6.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 26/19 Αίτηση ημερ. 26.8.20 για ανανέωση του 
κλητηρίου.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παραγρ. Α και Β της αίτησης.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 632/20 Αίτηση ημερ. 23.7.20 εναντίον 
εναγομένων 1 και 3.  Η αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 29.10.20 ώρα 9:00 π.μ. Καμία 
διαταγή για έξοδα.  Οι Αιτητές να 
καταχωρήσουν ένορκη δηλώση. 

 

Αρ. Αγωγής 2246/18 Αίτηση ημερ. 23.7.20.  Εκδίδεται διάταγμα 
ως η παραγρ. Α και Β της αίτησης.  Καμία 
διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3688/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.6.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 



 

Αρ. Αγωγής 4594/12 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.12.20 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1642/18 Η αγωγή και οι ενδιάμεσες αιτήσεις ημερ. 
14.3.20 και 2.10.20 απορρίπτονται.  Η κάθε 
πλευρά τα έξοδα της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    2/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

4836/09 

Οδηγίες στις 5.10.20 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. Η παρουσία του 

δικηγόρου του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

160/18 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 9.11.20 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 2.11.20. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

 

1364/17 

Η αγωγή εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

2549/18 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος 

αποκαλύψει δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – 

Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν 

στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και 

εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο 

της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  



Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 23.11.20 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

1245/19 

Η αίτηση ημερ. 17.10.19  απορρίπτεται ανεπιφύλακτα με έξοδα υπέρ του 

Ενάγοντα Αιτητή και εναντίον του Εναγόμενου Καθ΄ ου η Αίτηση όπως αυτά 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  

 

 

2385/13 

Οδηγίες στις 22.10.20 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

(δόθηκε άδεια όπως αποσυρθεί ο κ. Αριστοτέλης Βρυωνίδης από δικηγόρος 

της Εναγομένης ως το αίτημα του) 

 

 

2412/16 

Ακρόαση στις 9.6.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

4553/15 

Οδηγίες στις 5.11.20 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα. Η πλευρά των Εναγομένων να 

καταχωρήσει και να παραδώσει στην άλλη πλευρά μέχρι 23.10.20 ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα.  

 

 

2374/14 

Ακρόαση στις 21.4.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  



3121/18  

Η αίτηση  ημερ. 15.7.20 ορίζεται για απόδειξη στις 8.10.20 και ώρα 9:00.  Η 

παρουσία του δικηγόρου του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

1045/19 

Οδηγίες στις 10.11.20 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός Κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα να καταχωρηθεί και να ανταλλαγεί μεταξύ 

των διαδίκων μέχρι 10.11.20  Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

409/20 

Επιφυλάχθηκε απόφαση, οι συνήγοροι θα ειδοποιηθούν.    

 

1743/20 

Η αίτηση δια κλήσεως ορίζεται για επίδοση στους εναγόμενους 1, 3, 4, 5 στις 

14.10.20 και ώρα 9:00.  Την ίδια ημέρα για οδηγίες η αίτηση για τους 

εναγομένους 2 και 6.  Έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία  

 

 

4768/15 

Αναφορικά με την αίτηση ημερ. 6.11.19 η απόφαση επιφυλάσσεται.  Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 17.11.20 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα για 

την αγωγή.  

 

3365/13 

Ακρόαση 20.1.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στην πορεία.  

    

331/15 

Επίδοση στις 4.11.20 και ώρα 9:00.     

 

 963/09 

Διάταγμα ως η αίτηση,  καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 



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 02.10.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Αγωγή Αρ. 1094/20 Η Αίτηση ημερ. 22.07.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

16.10.2020 στις 9:00 π.μ.  Δεν υπάρχουν στο φάκελο 

επιδόσεις.   

Αγωγή Αρ. 1893/20 Ορίζεται για Οδηγίες 23.10.2020 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Αγωγή Αρ. 1347/20 Η Αίτηση ημερ. 16.07.2020 ορίζεται για Εξέταση 30.10.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 750/20 Η Αίτηση ημερ. 20.08.2020 ορίζεται για Διευκρινίσεις 

13.10.2020 στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη.   

Αγωγή Αρ. 119/20 Στην Αίτηση ημερ. 12.02.2020 επιφυλάχθηκε απόφαση.    

Αγωγή Αρ. 1957/19 Εκδόθηκε διάταγμα.   

Αγωγή Αρ. 3004/18 Ορίζεται για Οδηγίες 26.10.2020 στις 9:00 π.μ. (τελευταία 

φορά).  Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ μέρους των εναγόντων παρατείνεται για 

τελευταία φορά για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  

Αγωγή Αρ. 1024/18 Εκδίδεται διάταγμα ως η Παράγραφος 1 της αίτησης ημερ. 

09.03.2020 Ορίζεται για Επίδοση 04.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 850/18 Ορίζεται για Ακρόαση 14.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 580/18 Η Αίτηση ημερ. 02.09.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

07.12.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3367/15 Ορίζεται για Ακρόαση 19.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4413/14 Ορίζεται για Ακρόαση 07.04.2021 στις 11:00 π.μ.  



Αγωγή Αρ. 1096/13 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση.  

Αγωγή Αρ. 1065/12 Αίτηση ημερ.08.11.2019 ορίζεται για Ακρόαση 20.11.2020 

στις 11:00 π.μ. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του καθ’  ου η 

αίτηση το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.   

Αγωγή Αρ. 4782/09 Η Αίτηση για άδεια εκτέλεσης της απόφασης αποσύρεται 

και απορρίπτεται.   

Γεν. Αίτηση 217/10 Η Αίτηση ημερ. 30.07.2020 ορίζεται για Διευκρινίσεις 

05.10.2020 στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρου απαραίτητη.  

Εταιρεία 441/11 Ορίζεται για Οδηγίες 06.11.2020 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε από τον Επίσημο Παραλήπτη.   

Εταιρεία 396/20 Εκδόθηκε διάταγμα.  

Παραπομπή 3/18 Ορίζεται για Ακρόαση 16.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ημερομηνία:  2.10.20 

 

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  2.10.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής 3159/13  - Ακρόαση 5.3.21, για τον Εναγόμενο 4, ώρα 11.00 

π.μ. 

 Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση είναι ιδιαίτερα παλαιά 

και θα της δοθεί προτεραιότητα, αμφότερες οι πλευρές 

να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης. 

 Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1680/14  - Ακρόαση 14.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

 Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 2559/15  - Ακρόαση 19.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

 Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 3939/15  - Ακρόαση 26.4.21, ώρα 11.00 π.μ.  

 Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 292/16    - Ακρόαση 22.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

 Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 222/10      - Εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η αίτηση.   

(αίτηση ημερ. 30.7.20) Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

Γεν. Αίτηση 299/10   

(αίτηση ημερ. 21.7.20)  - Εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η παράγραφος 

Α της αίτησης. 

 Καμιά διαταγή για έξοδα. 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 2/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

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. 

 

 

Αρ. Αγωγής 640/20 

Έγινε στην παρουσία του δικηγόρου του Αιτητή 

 

Αρ. Αγωγής 123/20 

Οδηγίες στις 15/12/2020 και ώρα 9:00.  Να συμμορφωθούν οι διάδικοι με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 20/05/20 μέχρι τότε. 

 

Αρ. Αγωγής 3263/19 

Οδηγίες στις 17/12/2020.  Να συμμορφωθούν οι διάδικοι με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου ημερ. 20/05/20 μέχρι τότε. 

 

Αρ. Αγωγής 963/19 

Εγκρίνεται η αίτηση.  Το κλητήριο ένταλμα ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών 

από σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 776/19 

Έγινε στην παρουσία διαδίκων. 

 

 



Συν. Αγωγές  1003 και 1004/17 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 24/11/2020 και ώρα 9:00 για τελευταία φορά.  

Χωρίς έξοδα. 

Αρ. Αγωγής 3032/15 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 25/05/2021 και ώρα 11:00.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3312/10 

Διατάγματα ως οι αιτήσεις ημερ. 16/07/2020.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αιτ. Πτώχευσης 5/20 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Να καταχωρηθεί αντίγραφο του τεκμηρίου.  Η κυρίως 

αίτηση ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη στις 14/10/2020 και ώρα 9:00. 

Καμία διαταγή για έξοδα σε αμφότερες τις αιτήσεις. 

 

Γενική Αίτηση 41/20 

Επίδοση στις 10/11/2020 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 643/97  

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. Το αίτημα για ανανέωση του ΜΕΜΟ 1906/10 

αποσύρεται και απορρίπτεται. 

 

Αρ. Αγωγής 420/18 

Ακρόαση στις 12/02/2021 και ώρα 11:00 με Γ/Α.  Γραπτή μαρτυρία από 

πλευράς Εναγόμενου να καταχωρηθεί μέχρι την 25/11/2020 και ώρα 12:00.  

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του Εναγόμενου. 

 

Αρ Αγωγής 1695/19 

Έγινε παρουσία του δικηγόρου του Αιτητή. 

 

Αρ. Αγωγής 858/12 

Έγινε στην παρουσία των διαδίκων. 

 

Αρ. Αγωγής 963/13Έγινε στην παρουσία των δικηγόρων του Αιτητή. 



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 02.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.412/1996 Εκδίδονται διατάγματα ανανέωσης των ΜΕΜΟ ΕΒ 2263/10 και ΕΒ 
2259/10. Σημ.: Ο συνήγορος της Αιτήτριας να προσκομίσει το 
διάταγμα εγγραφής της διαιτητικής απόφασης και τις ανανεώσεις 
του, για τους σκοπούς του φακέλου του Δικαστηρίου. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 2353/2010 Επιλήφθηκε και των δύο αιτήσεων ο κ. Θωμά Α.Ε.Δ. 

3.  ΑΓΩΓΗ 4547/2012 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 13.10.2020 ώρα 9:30 π.μ., 
για να αρχίσει. Χωρίς έξοδα σήμερα. Για τυχόν διευθέτηση της 
υπόθεσης, να ενημερωθεί το Δικαστήριο προηγουμένως, για να 
διαθέσει την ημερομηνία αυτή. Τυχόν παραδεκτά 
γεγονότα/έγγραφα, ως τότε. 
 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 3765/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2492/2014 Εκδίδονται διατάγματα τροποποίησης ως οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 της αίτησης ημερομηνίας 27.11.2019. Τα 
έξοδα της αίτησης καθώς και όσα θα σπαταληθούν εξαιτίας της 
τροποποίησης (thrown away) υπέρ του Ενάγοντος/Καθ’ ου η 
αίτηση και εναντίον της Εναγόμενης/Αιτήτριας, όπως 
υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 
Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. Η 
τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης και Ανταπαίτηση να 
καταχωριστεί εντός 14 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος 
διατάγματος και να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη πλευρά. 
Αίτημα για τη σύνταξη να υποβληθεί εντός 5 ημερών από σήμερα. 
Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 
να καταχωριστεί εντός περαιτέρω 14 ημερών από την παραλαβή 
του τροποποιημένου δικογράφου. Η αγωγή ορίζεται για έλεγχο της 
συμπλήρωσης των τροποποιημένων δικογράφων και Οδηγίες την 
13.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 2647/2014 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 12.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 
από μέρους του Ενάγοντος να καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 
σήμερα και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης 
να δοθούν στην άλλη πλευρά. Τυχόν παραδεκτά 
γεγονότα/έγγραφα μπορούν να γίνουν μέχρι την ημερομηνία της 
ακρόασης. Έξοδα στην πορεία. 



 

7.  ΑΓΩΓΗ 4341/2015 Η αίτηση παραμένει για επίδοση (για τελευταία φορά) την 
23.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

8.  ΓΕΝ. ΑΙΤ.262/2016 Καθ’ ων η αίτηση παρόντες. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 
20.11.2020 ώρα 9:00 π.μ.. Οι Καθ’ ων η αίτηση να είναι παρόντες 
εκείνη την ημέρα, εκτός εάν διευθετήσουν την αίτηση και θα 
αποσυρθεί. Έξοδα στην πορεία. 

 

9.  ΑΓΩΓΗ 350/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 

 

10.  ΑΓΩΓΗ 2874/2016 Εκδίδεται απόφαση: Η Εναγόμενη 1, αλληλέγγυα και/ή 
κεχωρισμένα με την Εναγόμενη 7, να πληρώσει στην Ενάγουσα το 
ποσό των $52.118,90 (Δολάρια Αμερικής). Η Εναγόμενη 1 να 
πληρώσει στην Ενάγουσα νόμιμο τόκο επί του ποσού των 
$52.118,90 (Δολάρια Αμερικής) από την 04.08.2016 μέχρι 
εξόφλησης. Η Εναγόμενη 1 να πληρώσει στην Ενάγουσα, 
αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα με την Εναγόμενη 7, τα έξοδα της 
αγωγής όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 
από το Δικαστήριο στην Κλίμακα εξόδων €50.000 - €100.000. 
Νοείται ότι όσον αφορά τα έξοδα που είναι κοινά με τα έξοδα  που 
έχουν επιδικαστεί εναντίον της Εναγόμενης 7 με την απόφαση 
ημερομηνίας 31.01.2017, ένα σετ εξόδων θα πληρωθεί. Οι 
αξιώσεις υπό τα σημεία Β, Γ, Δ και Ε του παρακλητικού της 
Έκθεσης Απαίτησης και της ένορκης δήλωσης απόδειξης 
ημερομηνίας 25.09.2020, ενόψει της έκδοσης της παρούσας 
απόφασης, και της εμφάνισης των Εναγόμενων 2 έως 6, δεν 
προωθούνται δια της αίτησης μονομερούς ημερομηνίας 
12.03.2020, αλλά επιφυλάσσονται. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1185/2017 Στον φάκελο του Δικαστηρίου υπάρχει καταχωρισμένος 
ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 
όλες τις πλευρές (από την Εναγόμενη 1 έγινε την 16.01.2020). 
Έχοντας υπόψη την ηλεκτρονική επικοινωνία των συνηγόρων, η 
αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 27.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Μέχρι τότε να διευθετηθεί το θέμα της ιατρικής εξέτασης του 
Ενάγοντος. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1696/2017 Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται και ανακτά την ισχύ 
του το Κλητήριο Ένταλμα της αγωγής αναφορικά με τον Εναγόμενο 
4, για χρονική περίοδο 6 (έξι) μηνών από σήμερα. Καμία διαταγή 
για έξοδα. 
 

13.  ΓΕΝ. ΑΙΤ.315/2018 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 13.11.2020 ώρα 9:30 π.μ. 
(ισχύουν προηγούμενες οδηγίες για γραπτές αγορεύσεις). Έξοδα 
στην πορεία. 

 

14.  ΑΓΩΓΗ 784/2018 Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση: 
Α. Οι Εναγόμενοι 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, να 
πληρώσουν στην Ενάγουσα το ποσό των €22.928,16 πλέον τόκο 
προς 6,33% ετησίως επί του ποσού των €22.696,12 από 
01.03.2018 μέχρι εξόφλησης, με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης δύο 
φορές ετησίως, την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Β. Οι Εναγόμενοι 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, να 
πληρώσουν στην Ενάγουσα το ποσό των €14.120,60 πλέον τόκο 
προς 6,3311% ετησίως επί του ποσού των €13.975,29 από 



27.02.2018 μέχρι εξόφλησης, με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης δύο 
φορές ετησίως, την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Γ. Οι Εναγόμενοι 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, να 
πληρώσουν στην Ενάγουσα το ποσό των €28.944,73 πλέον τόκο 
προς 6,1933% ετησίως επί του ποσού των €28.653,30 από 
27.02.2018 μέχρι εξόφλησης, με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης δύο 
φορές ετησίως, την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Δ. Οι Εναγόμενοι 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, να 
πληρώσουν στην Ενάγουσα το ποσό των €4.040,24 πλέον τόκο 
προς 6,5285% ετησίως επί του ποσού των €3.997,86 από 
27.02.2018 μέχρι εξόφλησης, με δικαίωμα κεφαλαιοποίησης δύο 
φορές ετησίως, την 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Ε. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 
Η Ανταπαίτηση των Εναγόμενων αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της.  
Δηλώσεις των μερών καταγράφονται: 
Ένορκη δήλωση του Εναγόμενου 1 ημερομηνίας 18.12.2019 
κατατίθεται στον φάκελο του Δικαστηρίου και σημειώνεται ως 
Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης για σκοπούς δήλωσης και 
ένορκη δήλωση της Εναγόμενης 2 ημερομηνίας 18.12.2019 
κατατίθεται στον φάκελο του Δικαστηρίου και σημειώνεται ως 
Παράρτημα 2 της παρούσας απόφαση για σκοπούς δήλωσης. Η 
Ενάγουσα δεν προτίθεται να λάβει μέτρα εκτέλεσης της απόφασης 
εναντίον των Εναγόμενων, εκτός εάν περιπέσει στην αντίληψή της 
ότι το περιεχόμενο του Παραρτήματος 1 ή του Παραρτήματος 2 δεν 
ήταν ορθό ή ακριβές, περίπτωση στην οποία τότε, θα λάβει μέτρα 
εκτέλεσης. Οι Εναγόμενοι δεν διατηρούν οποιονδήποτε παράπονο 
ή απαίτηση εναντίον της Ενάγουσας και/ή των υπαλλήλων και/ή 
των αντιπροσώπων της και/ή των υπηρετών της και/ή των 
αξιωματούχων της και/ή των μετόχων της και/ή των διευθυντών της 
και/ή των ασφαλιστών της.  
Η ημερομηνία 09.12.2020 ακυρώνεται.  
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2804/2018 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα η Ενάγουσα 
και οι Εναγόμενοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και 
αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται 
για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) 
την 26.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 75/2019 Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα και αντίγραφα 
των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον 
κατάλογο εγγράφων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, η Ενάγουσα, 
εντός 40 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσει τον ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την 
ακροαματική διαδικασία μαζί με σύνοψη της μαρτυρίας τους. Οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό του κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται 
για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα πιο πάνω και περαιτέρω οδηγίες) 
την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 425/2019 Δίδονται οδηγίες η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών 
από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα πιο πάνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 



18.  ΑΓΩΓΗ 532/2019 Δίδονται οδηγίες η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός 60 ημερών 
από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα πιο πάνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1961/2019 Δίδονται οδηγίες η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών 
από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα πιο πάνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1962/2019 Δίδονται οδηγίες η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών 
από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα πιο πάνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2044/2019 Δίδονται οδηγίες ο Ενάγων και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών 
από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα πιο πάνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2089/2019 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, ο Ενάγων, εντός 40 ημερών από 
σήμερα, να καταχωρίσει τον ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων 
που θα χρησιμοποιήσει κατά την ακροαματική διαδικασία μαζί με 
σύνοψη της μαρτυρίας τους.  Ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τον 
δικό του κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας εντός 
περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
(συμμόρφωση με τα πιο πάνω και περαιτέρω οδηγίες) την 
26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2339/2019 Δίδονται οδηγίες η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 60 ημερών 
από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα πιο πάνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 601/2020 Εκδίδεται απόφαση: Οι Εναγόμενοι 1, 2 και 3, αλληλέγγυα και/ή 
κεχωρισμένα, να πληρώσουν στην Ενάγουσα το ποσό των 
€13.410,75 πλέον τόκο προς 9% ετησίως επί του ποσού αυτού 
από την 01.01.2020 μέχρι εξόφλησης, με δικαίωμα 
κεφαλαιοποίησης δύο φορές ετησίως, την 30η Ιουνίου και 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι Εναγόμενοι 1, 2 και 3, αλληλέγγυα και/ή 
κεχωρισμένα, να πληρώσουν στην Ενάγουσα το ποσό των 
€1.115,00 έξοδα της αγωγής πλέον Φ.Π.Α. πλέον €37,50 έξοδα 
επίδοσης. 
 

 



Σημειώσεις: 

1. Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον πιο πάνω Πίνακα, δεν έχουν απασχολήσει το Δικαστήριο κατά την 

αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία/δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας. 

 

2. Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων κατά την ημερομηνία και ώρα που είναι ορισμένες. Τυχόν emails των 

συνηγόρων θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεσή τους, για να 

μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Ένορκες δηλώσεις, επιδόσεις, δικόγραφα κ.λπ.. που δεν βρίσκονται ενώπιον του 

Δικαστηρίου δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. 

 

3. Λόγω του ότι το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων, όπου 

χρειάζονται διευκρινίσεις/πρόσθετα στοιχεία, θα ζητούνται ηλεκτρονικά/τηλεφωνικώς. Οι συνήγοροι να μην εμφανίζονται, 

εάν δεν κληθούν να εμφανιστούν, όπως επιβάλλουν τα επιμέρους μέτρα που έχουν συναποφασιστεί για την τήρηση της 

υγειονομίας.  

 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.  
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Ημερομηνία: 02.10.2020 

 

Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 02.10.20: 

 

 

1. Γενική αίτηση 282/05 

 

Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 21.8.20 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 2 της αίτησης.  Τα αιτητικά 1, 3 και 4 

απορρίπτονται.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

2. Aγωγή 594/13 

 

 

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

αγωγής. 

 

3. Αίτηση 354/19  

 

Η αίτηση επαναορίζεται για οδηγίες στις 10.11.20 η ώρα 9.00.    Ισχύουν οι οδηγίες 

που δόθηκαν στις 17.9.20. 

 

4. Αγωγή 1576/19  

 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20.11.20 η ώρα 9.00.   

 

 

 

 



5. Αγωγή 154/20 

 

Αίτηση ημ. 22.7.20 

 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον των εναγομένων 1 ως η παράγραφος 6(α) της ένορκης 

δήλωσης πλέον νόμιμο τόκο από 21.1.20 πλέον €940 έξοδα περιλαμβανομένου ΦΠΑ 

πλέον €55,50 έξοδα επίδοσης. 

 

6. Αγωγή 3631/17 

 

 

Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες στις 20.11.20 η ώρα 9.00.  Οι ενάγοντες να 

καταχωρήσουν τον κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγομένων. 

 

7. Αγωγή 2848/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 31.3.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

8. Αγωγή 5317/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 31.3.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

9. Αγωγή 2867/17 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.5.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 



10. Αγωγή 3211/17  

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

11. Αγωγή 748/20  

 

Αίτηση για απόφαση ημ. 21.8.20 εναντίον των εναγομένων 1, 2 και 3 

 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον των εναγομένων 1, 2 και 3 προσωπικά και αλληλέγγυα 

ως οι παραγράφοι Α και Β της ενόρκου δηλώσεως πλέον €1115 έξοδα, πλέον ΦΠΑ 

πλέον €43,50 έξοδα επίδοσης. 

 

 

12. Γενική αίτηση 221/10 

 

Αίτηση για παράταση εγγραφής memo ημ. 30.7.20 αναφορικά με τα ΜΕΜΟ 2258/10 

και ΕΒ2256/10 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΣΤΙΣ 2.10.2020 

 

1. Διατροφή 110/19 – Ορίστηκε για Επίτευξη Συμβιβασμού στις  22.10.2020 

η ώρα 9.00 π.μ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

2 Οκτωβρίου 2020 

 

 

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

1 

 

21/19 Περιουσιακές 

Διαφορές 

30.10.2020 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

Τα έξοδα στην πορεία, σε 
καμιά περίπτωση εναντίον της 
Αιτήτριας 

2 

 

219/20 Γονική Μέριμνα 12.11.20 ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι τότε 

Καμία διαταγή για έξοδα 

3 

 

198/18 Γονική Μέριμνα 

Κυρίως και 

Ενδιάμ. Αιτ. ημερ.  

16.4.19 και 

 9.7.19 

 

20.10.20 ΚΕΘ 

Ενστάσεις να καταχωρηθούν  
μέχρι τότε 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 2.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

491/15 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Έχει κοινοποιηθεί 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικαστήριο με το οποίο ζητείται αναβολή της 

ακρόασης για συγκεκριμένο λόγο.  Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά.  

Πρόκειται για παλαιά υπόθεση τη οποίας η ακρόαση θα πρέπει να 

προγραμματιστεί, ως εκ τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

στις 2.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ. για να δοθεί μια νέα ημερομηνία ακρόασης. 

472/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι αδύνατο να αρχίσει 

η ακρόαση της υπόθεσης λόγω παλαιότερων υποθέσεων.  Ως εκ τούτου, για 

να δοθεί με νέα ημερομηνία ακρόασης οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 2.10.2020 η ώρα 9.00.  Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία το 

Δικαστήριο θα είναι σε θέση να συζητήσει την υπόθεση με τους συνηγόρους. 

150/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Στην παρούσα υπόθεση 

έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες για εξώδικο συμβιβασμό.  Η διαφορά των 

μερών είναι πολύ κοντά.  Μπορεί να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση.  Από το 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου δεν φαίνεται να υπάρχουν πιθανότητες να αρχίσει 

η ακρόαση της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 2.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ. για μια νέα ημερομηνία ή για 

σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης. 

19/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Στην παρούσα υπόθεση 

έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες για εξώδικο συμβιβασμό.  Η διαφορά των 

μερών είναι πολύ κοντά.  Μπορεί να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση.  Από το 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου δεν φαίνεται να υπάρχουν πιθανότητες να αρχίσει 

η ακρόαση της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 2.10.2020 η ώρα 9.00 για μια νέα ημερομηνία ή για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης. 



296/19 Στις 11.9.2020 που η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες, το 

Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχε συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με 

την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας και έχει οριστεί 

για οδηγίες στις 2.10.2020 στις 9.00 π.μ. παρουσία των συνηγόρων. 

297/19 Στις 11.9.2020 που η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες, το 

Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχε συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με 

την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας και έχει οριστεί 

για οδηγίες στις 2.10.2020 στις 9.00 π.μ. παρουσία των συνηγόρων. 

126/16-156/16 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Οι συνήγοροι 

να ευρίσκονται στο Δικαστήριο. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 2.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

491/15 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Έχει κοινοποιηθεί 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικαστήριο με το οποίο ζητείται αναβολή της 

ακρόασης για συγκεκριμένο λόγο.  Δεν υπάρχει ένσταση από την άλλη πλευρά.  

Πρόκειται για παλαιά υπόθεση τη οποίας η ακρόαση θα πρέπει να 

προγραμματιστεί, ως εκ τούτου οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

στις 2.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ. για να δοθεί μια νέα ημερομηνία ακρόασης. 

472/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι αδύνατο να αρχίσει 

η ακρόαση της υπόθεσης λόγω παλαιότερων υποθέσεων.  Ως εκ τούτου, για 

να δοθεί με νέα ημερομηνία ακρόασης οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 2.10.2020 η ώρα 9.00.  Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία το 

Δικαστήριο θα είναι σε θέση να συζητήσει την υπόθεση με τους συνηγόρους. 

150/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Στην παρούσα υπόθεση 

έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες για εξώδικο συμβιβασμό.  Η διαφορά των 

μερών είναι πολύ κοντά.  Μπορεί να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση.  Από το 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου δεν φαίνεται να υπάρχουν πιθανότητες να αρχίσει 

η ακρόαση της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 2.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ. για μια νέα ημερομηνία ή για 

σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης. 

19/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Στην παρούσα υπόθεση 

έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες για εξώδικο συμβιβασμό.  Η διαφορά των 

μερών είναι πολύ κοντά.  Μπορεί να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση.  Από το 

ημερολόγιο του Δικαστηρίου δεν φαίνεται να υπάρχουν πιθανότητες να αρχίσει 

η ακρόαση της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 2.10.2020 η ώρα 9.00 για μια νέα ημερομηνία ή για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης. 



296/19 Στις 11.9.2020 που η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες, το 

Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχε συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με 

την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας και έχει οριστεί 

για οδηγίες στις 2.10.2020 στις 9.00 π.μ. παρουσία των συνηγόρων. 

297/19 Στις 11.9.2020 που η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες, το 

Δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρχε συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με 

την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας και έχει οριστεί 

για οδηγίες στις 2.10.2020 στις 9.00 π.μ. παρουσία των συνηγόρων. 

126/16-156/16 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Οι συνήγοροι 

να ευρίσκονται στο Δικαστήριο. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2/10/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε93/18 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 9.12.20 στις 11.00 π.μ.  Να ακολουθηθούν οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας. 

 

Ε67/20 

Αίτηση ημ. 7.9.20 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

Ε73/20 

Αίτηση ημ.14.9.20 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

Ε79/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 17.9.20 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

Ε122/19 

Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση ως το περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας ημ. 

28.9.20. 

 

Ε56/18 

Αίτηση ημ. 17.9.20 

Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση. 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


