
 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20.10.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

770/19 Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη 25.11.2020 εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση από τους Εναγόμενους 1, 5, 6 και 7 μέχρι τότε. 

 

 

595/18 Η Αίτηση ημερ. 16.6.2020 ορίζεται για οδηγίες 27.10.2020, η ώρα 

09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 

 

2940/18 Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη 23.11.2020 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

 

2957/18 Η Αίτηση ημερ.12.3.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 11.1.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

2053/13 Επιφυλάχθηκε Ενδιάμεση Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 

4.10.2019. 

 

1338/20 Η Αίτηση ημερ. 16.7.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης με έξοδα προς όφελος των Εναγομένων και εναντίον των 

Εναγόντων όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή 

και θα είναι καταβλητέα στο τέλος της διαδικασίας.   

 

 Η Αίτηση ημερ. 30.7.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης με έξοδα προς όφελος των Εναγομένων 1, 2 και 4 και σε 

βάρος των Εναγόντων όπως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Η ημερ. 23.11.2020 διαγράφεται. 

 

816/16 Η αίτηση ημερ. 14.1.2019 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης. 

 

 Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

439/20 Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες 6.11.2020.   

Οι Αιτητές να καταχωρήσουν συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση 

διευκρινίζοντας κατά πόσο η εταιρεία έχει πιστωτές και σε τέτοια 

περίπτωση να επισυναφθούν σχετικές συγκαταθέσεις τους. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

20.10.2020 

 

 

Αίτηση  

Εταιρείας: 

440/20 Διάταγμα όπως η αίτηση. 

 

Αγωγές: 

1454/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 18.10.2021 στις 10.30 π.μ. 

 

2948/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 19.10.2021 στις 10.30 π.μ. 

 

2902/17 Οδηγίες στις 29.10.2020.  Να ενημερωθεί το Δικαστήριο εάν έγινε 

η επιθεώρηση των εγγράφων όπως οι οδηγίες του Δικαστηρίου.  

 

2594/19 Η αίτηση ημερ. 10.3.20 ορίζεται για ακρόαση στις 6.11.20 στις 

9.30 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει 

για οδηγίες η αίτηση ημερ. 7.11.19. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

20.10.2020 

 

 

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

28.2.2020. Η αγωγή εναντίον του 

Εναγομένου αρ. 1 ορίζεται για ακρόαση την 

18.11.2020 ώρα 10.30 π.μ.. 

 

Αγωγή αρ. 603/20 Απόφαση επιφυλάχθηκε. 

  

 

Αγωγή αρ. 469/19 Η αίτηση ημερ. 18.7.2019 αναβάλλεται για 

ακρόαση την 10.11.2020 ώρα 8.45 π.μ.. 

 

Αγωγή αρ. 815/18 Οι Κλήσεις για Οδηγίες ορίζονται την 

4.11.2020. Οι συνήγοροι να τοποθετηθούν 

απαραιτήτως μέχρι τότε ως προς τα 

αιτήματα τους. 

 

Αγωγή αρ. 6020/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 10.12.2020 

ώρα 8.45 π.μ.. 

 

Αγωγή αρ. 200/18 Η αίτηση ημερ. 16.6.2020 ορίζεται για 

οδηγίες την 20.11.2020 ώρα 8.45π.μ.. 

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 2615/19 Οι αιτήσεις ημερ. 10.6.2020 ορίζονται για 

οδηγίες την 20.11.2020 ώρα 8.45 π.μ.. 

Ενστάσεις μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 5029/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 25.5.2021 

ώρα 10.30 π.μ. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  20/10/2020 
 
Αγωγή αρ. 2668/19 Εκδίδεται εκ συμφώνου Διάταγμα αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι 
ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να κατατεθούν 
εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή 
επαναορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς 
συμμόρφωσης την 15/2/21 ώρα 09:00. 

 
Αγωγή αρ. 2245/19 Η Αίτηση ημερ. 28/9/20 εγκρίνεται. 
 
Αγωγή αρ. 2485/19 Η Αίτηση ημερ. 15/9/20 εγκρίνεται. 
 
Αγωγή αρ. 2328/19 Η Αίτηση ημερ. 30/1/20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται.   
 
Αγωγή αρ. 1602/18 Η Αίτηση ημερ. 10/6/20 ορίζεται για Οδηγίες την 

18/11/20 ώρα 09:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι 11/11/20. 

 
Αγωγή αρ. 3398/17 Η Αίτηση ημερ. 10/6/20 επαναορίζεται για Επίδοση 

την 15/1/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 3397/17 Η Αίτηση ημερ. 10/6/20 επαναορίζεται για Επίδοση 

την 15/1/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1775/18 Η Αίτηση ημερ. 15/1/20 ορίζεται για Απόδειξη την 

14/1/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 869/18 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 15/2/21 ώρα 09:00.   
 
Αγωγή αρ. 3321/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 10/2/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1672/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 16/3/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1752/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 31/5/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1858/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/11/21 ώρα 

09:00. 
 
Αγωγή αρ. 404/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 25/11/21 ώρα 

09:00. 
 
Αγωγή αρ. 765/18 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 24/11/21 ώρα 

09:00. 
 
Αγωγή αρ. 575/16 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 15/2/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 2111/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 14/12/20 ώρα 

08:15.  Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την 
ακρόαση και δεν θα τους δοθεί άλλη ειδοποίηση. 

 
Αγωγή αρ. 4168/13 Η Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 10/3/20 

επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 3/11/20 ώρα 
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09:00.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες 
η Αγωγή.   

 
Γεν. Αίτηση 977/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 17/12/20 ώρα 

09:00.  Η ακρόαση θα διεξαχθεί στη βάση γραπτών 
αγορεύσεων και οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για 
την ακρόαση.  Δεν θα τους δοθεί άλλη ειδοποίηση.   

 
Αγωγή αρ. 5009/12 Η Αίτηση ημερ. 10/6/20 επαναορίζεται για Επίδοση 

την 15/2/21 ώρα 09:00. 
 
Διαχ. Αρ. 647/08 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 15/2/21 ώρα 09:00.  

Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι 29/1/21.  Διαχειριστής παρών.   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  20/10/2020 

 
 
Αρ. Αγωγής 607/20 Αίτηση ημερ. 24.3.20.  Η αίτηση ορίζεται για 

Ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) την 
2.12.20 ώρα 8:45 π.μ.  Γραπτές αγορεύσεις 
να καταχωρηθούν μέχρι την 2. 12. 20 ώρα 
8:30 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι 25.11.20.  Το διάταγμα παραμένει σε 
ισχύ. 

 
Αρ. Διαχείρισης 491/10   Ορίζεται για Οδηγίες την 19.1.21 ώρα 9:00 

π.μ.  Να ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο 
το δικηγορικό γραφείο που την εκπροσωπεί. 

 
Αρ. Διαχείρισης 622/12 Ορίζεται για Οδηγίες την 19.1.21 ώρα 9:00 

π.μ.  Μέχρι τότε να καταχωρηθούν τελικοί ή 
ενδιάμεσοι λογαριασμοί. 

 
Αρ. Αίτ. Ανικάνου Προσ. 40/20 Τόσο η μονομερής αίτηση όσο και η δια 

κλήσεως αίτηση ορίζονται για Οδηγίες την 
10.11.20 ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Το διάταγμα 
παραμένει σε ισχύ. 

 
Αρ. Αγωγής 640/12 Αίτηση ημερ. 10.3.20.  Η αίτηση για 

τροποποίηση της Έκθεσης Απαίτησης ημερ. 
10.3.20 ορίζεται για Ακρόαση την 9.12.20 
ώρα 8:45 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι την 1.12.20.  Γραπτές Αγορεύσεις να 
καταχωρηθούν μέχρι τις 9.12.20 ώρα 8:30 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Την ίδια μέρα για 
Οδηγίες η Αγωγή. 

 
Αρ. Αγωγής 4394/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.10.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 3145/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 8.11.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 953/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 5.11.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 2710/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 4.11.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 1227/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 3.11.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 304/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 2.11.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 1741/20 Αίτηση ημερ. 25.9.20.  Η Αίτηση 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και 
εναντίον του Καθ΄ου η Αίτηση. 

 
Αρ. Αγωγής 1802/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 1.11.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 190/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.10.21 

ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 3080/19 Αίτηση ημερ. 25.9.20.  Η Αίτηση εναντίον 

Εναγομένου 3 ορίζεται για Απόδειξη την 
23.11.20 ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή για 
έξοδα.  Δεν υπάρχει στο φάκελο επίδοση 
στον Εναγόμενο 3 και Ένορκη Δήλωση για 
Απόδειξη. 

 
Αρ. Αγωγής 2508/19 Αίτηση ημερ. 16.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 

Απόδειξη την 19.1.21 ώρα 9:00 π.μν.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 
Αρ. Αγωγής 490/98 Αίτηση ημερ. 19.4.19 από τους 

εναγομένους.  Η αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 22.1.21 ώρα 8:30 (με γραπτές 
αγορεύσεις).  Γραπτές αγορεύσεις να 
καταχωρηθούν μέχρι 22.1.21 ώρα 8:30.  
Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 15.1.21.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 
Αρ. Αγωγής 1638/12 Αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση 

την 2.4.21 ώρα 10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 
Αρ. Αγωγής 1205/16 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 9.12.20 

ώρα 9:00 π.μ.  Οι μέχρι τώρα δικηγόροι των 
Εναγομένων να ειδοποιήσουν τους 
Εναγόμενους για την νέα ημερομηνία.  
(Δίδεται άδεια στον Δικηγόρο των 
Εναγομένων να αποσυρθεί από Δικηγόρος 
των Εναγομένων 1 και 2). 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    20/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Αρ. Αγωγής 2143/14 

Ακρόαση στις 21.4.21 και ώρα 11:00.  Σημερινά έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1836/16 

Ακρόαση στις 28.6.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 1591/17 

Ακρόαση στις 25.6.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2643/18 

Ακρόαση στις 21.9.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 3720/15 

Ακρόαση στις 10.5.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 3213/16 

Ακρόαση στις 11.6.21 και ώρα 11:00.   

 

 

Αρ. Αγωγής 3579/17 

Ακρόαση 8.6.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
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Αρ. Αγωγής 382/14 

Ακρόαση 22.4.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Αρ. Αγωγής 58/19 

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 15.12.20 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Αρ. Αγωγής 1440/17 

Οδηγίες στις 23.11.20 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία.  Η παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

Αρ. Αγωγής 3678/10 – Αίτηση ημερ. 18.9.20 Ex-parte 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης 

ημερ. 29.10.20 για περίοδο 2 ετών από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αίτηση ημερ. 18.9.20 για ανανέωση του ΜΕΜΟ 2403/10 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 2481/15 

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 
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καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.  Ορίζεται για οδηγίες στις 15.12.20 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Αρ.  Αγωγής 2720/17 

Ο Εναγόμενος 1 να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι 4.12.20 όπου και ορίζεται για οδηγίες και ώρα 9:00.  

 

 

Αρ. Αγωγής  352/19 

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 15.12.20 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 1074/19  

Για επίδοση στην εναγόμενη στις 1.12.20 και ώρα  9:00. Καμιά διαταγή για 

έξοδα. (η επίδοση δεν κρίθηκε καλή καθότι δεν ήταν προσωπική)  

 

Αρ. Αγωγής 98/16 

Ακρόαση 28.6.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Αρ. Αγωγής 3267/19 – Αίτηση ημερ. 5.3.20 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Εναγομένης. Ορίζεται για 

προγραμματισμό και έλεγχο στις 14.12.20 και ώρα 9:00. 

 

Αρ. Αγωγής 2616/19 

Οδηγίες στις 30.10.20 και ώρα 9:00.  Οι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν και από το 

Πρωτοκολλητείο για τον λόγο που ορίστηκε η υπόθεση στις 30.10.20. 
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Αρ. Αγωγής 2923/19 – Αίτηση ημερ. 13.3.20 

Η αίτηση ορίζεται στις 29.10.20 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων 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 20.10.2020 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή αρ. 579/18 Ορίζεται για Οδηγίες 21.01.2021 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρία και 

από τις δύο πλευρές να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Ο 

χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ μέρους των εναγόντων παρατείνεται 

για περίοδο 30 ημερών από σήμερα (τελευταία 

φορά).   

Αγωγή αρ. 3395/17 Ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς συμβιβασμού 

(τελευταία φορά) 30.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2508/17 Οι Κλήσεις για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 

15.12.2020 στις 9:00 π.μ. για να τοποθετηθούν οι 

δυο πλευρές κατά πόσο Απαίτηση και Ανταπαίτηση 

θα συνεκδικαστούν και αν ζητούν να δοθούν κοινές 

οδηγίες.  Η Αίτηση ημερ. 03.01.2020 ορίζεται για 

Απόδειξη 15.12.2020 στις 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως. 

Οι συνήγοροι να τοποθετηθούν κατά πόσο οι 

Κλήσεις για Οδηγίες είναι πρόωρες εφόσον δεν 

έχουν συμπληρωθεί τα δικόγραφα σε σχέση με τον 

εναγόμενο 1.       

Αγωγή αρ. 789/17 Η Αίτηση ημερ. 03.10.2019 απορρίπτεται με έξοδα.   

Αγωγή αρ. 212/20 Η Αίτηση ημερ. 30.09.2020 απορρίπτεται καθότι 

καταχωρήθηκε Σημείωμα Εμφάνισης από 

17.07.2020.   

Αγωγή αρ. 918/20 Η Αίτηση ημερ. 28.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

30.10.2020 στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρου 

απαραίτητη.   

Αγωγή αρ. 2214/20 Η Αίτηση ημερ. 05.10.2020 ορίζεται για Επίδοση 

06.11.2020 στις 9:00 π.μ.  
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Αγωγή αρ. 999/20 Η Αίτηση ημερ. 05.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

20.11.2020 στις 9:00 π.μ. (τελευταία φορά).  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 520/20 Η Αίτηση ημερ. 02.09.2020 ορίζεται για Εξέταση 

03.11.2020 στις 9:00 π.μ. Άδεια δίδεται για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

Αγωγή αρ. 750/20 Εκδόθηκε απόφαση εναντίον του εναγόμενου 1.  

Αγωγή αρ. 3222/19 Κλήση ημερ. 10.06.2020.  Ενάγοντες και 

εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα 

παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 ημερών από 

σήμερα και να παραδώσουν αντίγραφα εντός της 

ίδιας προθεσμίας.  Η Αγωγή και η Κλήση ορίζονται 

για Οδηγίες 12.11.2020 στις 9:00 π.μ. για να 

τοποθετηθούν για τα υπόλοιπα αιτήματα οι δύο 

πλευρές του Τύπου 25. Αν δεν τοποθετηθούν θα 

θεωρείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 2717/19 Η Αίτηση ημερ. 16.06.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

12.01.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2537/19 Η Αίτηση ημερ. 20.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

22.10.2020 στις 9:00 π.μ.  Άδεια δίδεται για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

Αγωγή αρ. 1252/19 Οι δύο Κλήσεις για Οδηγίες ημερ. 28.02.2020 και 

16.06.2020 ορίζονται για Οδηγίες 12.11.2020 στις 

9:00 π.μ. και να τοποθετηθούν αν Απαίτηση και 

Ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν και αν θα δοθούν 

κοινές οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 907/19 Ορίζεται για Οδηγίες 11.12.2020 στις 9:00 π.μ.  Ο 

χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων, καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εκ μέρους του ενάγοντα παρατεινεται για 

περίοδο 30 ημερών από σήμερα (τελευταία φορά).   

Συν. Αγωγές 80/19 

                       81/19 

Ορίζονται για Ακρόαση 24.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3222/16 Η Αίτηση ημερ. 26.09.2017 ορίζεται για Οδηγίες 

08.12.2020 στις 9:00 π.μ.  Την ίδια ημερομηνία 
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ορίζεται για Οδηγίες και η Αγωγή.  Οι συνήγοροι να 

ενημερώσουν για την πορεία της Έφεσης 7/20.  

Αγωγή αρ. 1826/16 Ορίζεται για Ακρόαση 13.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1569/16 Ορίζεται για Ακρόαση 10.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3953/15 Ορίζεται για Ακρόαση 20.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 399/15 Ορίζεται για Ακρόαση 21.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3534/14 Ορίζεται για Ακρόαση 27.11.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3409/14 Ορίζεται για Ακρόαση 22.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 25/20 Ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

16.11.2020 στις 11:00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως.   

Γεν. Αίτηση 448/11 Η Αίτηση ημερ. 28.02.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας με έξοδα εναντίον του καθ’ ου η 

Αίτηση ως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.   
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Ημερομηνία:  20.10.20 

 

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  20.10.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αγωγές 

 

Αρ. Αγωγής 92/98 

(Αίτηση ημερ. 19.4.19) - Ακρόαση 18.1.21, ώρα 09.00 π.μ.  

 

Αρ. Αγωγής 1365/14 - Ακρόαση 10.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 3171/15 - Ακρόαση 20.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Αγωγής 5438/15 - Οδηγίες 15.1.21, ώρα 09.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 1649/16 - Ακρόαση 19.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 761/17  - Ακρόαση 19.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 3170/17 - 

(Αίτηση ημερ. 17.6.20)  Εκδίδεται διάταγμα 

 

Αρ. Αγωγής 3113/18 

(Αίτηση ημερ. 30.9.20)  - Εκδίδεται διάταγμα.  Το διάταγμα να ζητηθεί  

το αργότερο εντός δέκα ημερών από 

σήμερα.  

Τα έξοδα επιφυλάσσονται.  
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Αρ. Αγωγής 1777/18 - Ακρόαση 21.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 302/19  

(Αίτηση ημερ. 17.2.20) - Επίδοση 13.1.21, ώρα 09.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 329/19  - Προγραμματισμό 13.1.21, ώρα 09.00 π.μ  

Μέσα σε 30 ημέρες από σήμερα το κάθε 

διάδικο μέρος, διατάσσεται να καταχωρήσει 

και παραδώσει αντίγραφο στην άλλη 

πλευρά: 

Α) δήλωσης αναφορικά με την παραδοχή ή 

μη παραδοχή γεγονότων, σύμφωνα με τη 

Δ.24 Θ.1 και 5 και  

Β) δήλωσης αναφορικά με την παραδοχή ή 

μη παραδοχή εγγράφων, σύμφωνα με τη 

Δ.24 Θ.3. 

Εφιστάται η προσοχή των συνηγόρων στα 

όσα προνοούνται στη Δ.28, Θ.12-15, σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 

Διάταγμα του Δικαστηρίου και τις συνέπειες 

από την μη συμμόρφωση. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

Αρ. Αγωγής 2069/19 - Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για έκδοση  

οδηγιών δυνάμει της Δ.30 στις 11.12.20, 

ώρα 09.00 π.μ. 

Τυχόν απάντηση στην Υπεράσπιση της 

Εναγομένης 2 από πλευράς Εναγόντων να 

καταχωρηθεί εντός 20 ημερών από σήμερα.  

Κατά τα λοιπά και αναφορικά με το χρόνο 

καταχώρησης παραρτήματος στον τύπο 25 

από πλευράς της Εναγομένης 2 να 

ακολουθηθούν οι πρόνοιες της Δ.30. 

Έξοδα σήμερα καμία διαταγή.  
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(αίτηση ημερ. 5.3.20) - Η αίτηση ημερ. 5.3.20 απορρίπτεται με  

Έξοδα 

 

 

 

Αρ. Αγωγής 13/20  - Εκδίδονται εκ συμφώνου Διατάγματα ως  

ακολούθως:  

O Ενάγοντας και ο Εναγόμενος 1 να 

αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που 

θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 30 ημερών 

από σήμερα και να παραδώσουν ο ένας στον 

άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα, των εν 

λόγω εγγράφων που θα αποκαλυφθούν, 

εντός της πιο πάνω προθεσμίας. 

Η Αγωγή ορίζεται την 14.1.21 για Οδηγίες, 

ώρα 09.00 π.μ. 

Τα έξοδα της αγωγής να ακολουθήσουν την 

πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής 

 

Αρ. Αγωγής 379/20  - Εκδίδεται απόφαση 

 

Αιτήσεις 

 

Αρ. Αίτησης 410/20 

(Αίτηση ημερ. 25.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της  

Αίτησης ημερ. 25.9.20 

Η συμπληρωματική ένορκος δήλωση να 

καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από τη 

σύνταξη του παρόντος διατάγματος 

Καμία διαταγή για έξοδα 

Το διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 7 

ημερών, από σήμερα. 

Η κυρίως Αίτηση ορίζεται για περαιτέρω 

εξέταση την 18.11.20  
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 20/10/20 

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 1274/20 – Αίτηση για απόφαση εναντίον του Εναγόμενου 

αρ.2 

Από το περιεχόμενο της αίτησης δεν έχω ικανοποιηθεί ότι μπορεί να εκδοθεί 

απόφαση εναντίον του εναγόμενου αρ.2.  Ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 

16/12/20 και ώρα 9:00. Τυχόν συμπληρωματική Ε/Δ να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2548/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 2/3/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3363/15 

Η αγωγή αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 2/4/21 και ώρα 11:00.  

Έξοδα στην πορεία.  Ο Αστ. 392 να κλητευθεί με το ίδιο ημερομίσιο. 

 

Αρ. Αγωγής 2913/16  

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 7/4/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην 

πορεία. 
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Αρ Αγωγής 3035/15  

Ορίζεται για Ακρόαση στις 8/4/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1069/18 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 5/10/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 435/19 – Αίτηση για απόφαση ημερ. 2/5/19 

Ορίζεται για Απόδειξη για τελευταία φορά στις 18/11/20 και ώρα 9:00.  Τυχόν 

Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1492/19 – Αίτηση για απόφαση ημερ. 5/12/19 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των Καθ’ ων η 

Αίτηση, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 776/19 – Αίτηση έρευνας ημερ. 11/3/20 

Έγινε στην παρουσία δικηγόρου – διάδικου. 

 

Αρ. Αγωγής 2236/19 

Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν και παραδώσουν κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα εντός 60 ημερών από 

σήμερα. 

Ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 Θ8 στις 

13/1/21 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2567/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 11/5/20 

Η αγωγή θα παραμείνει για Οδηγίες αύριο 21/10/20 και ώρα 9:00 για να 

τοποθετηθούν οι δικηγόροι αναφορικά με τα διατάγματα που επιθυμούν να 

εκδοθούν. 

 

Αρ. Αγωγής 2184/19 – Αίτηση ημερ. 25/9/20 

Διάταγμα ως η αίτηση.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1453/20 – Αίτηση ημερ. 24/9/20 
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Απόφαση ως οι παράγραφοι 19 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης, πλέον έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 210/20 – Αίτηση ημερ. 30/9/20 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 2/11/20 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 2102/18 – Αίτηση έρευνας 10/6/20 

Έγινε στην παρουσία του δικηγόρου. 

 

Αρ. Αγωγής 50/18 – Αίτηση ημερ. 10/6/20 

Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 23/11/20.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1452/17 – Κλήση για οδηγίες στην Απαίτηση και 

Ανταπαίτηση 

Εκδίδονται για όλους τους διαδίκους αναφορικά με την απαίτηση και την 

ανταπαίτηση διάταγμα αποκάλυψης των εγγράφων εντός 45 ημερών από 

σήμερα και όπως ανταλλάξουν τα αποκαλυφθέντα έγγραφα εντός 30 ημερών 

από την αποκάλυψη τους.  

Το δικαίωμα του Εναγόμενου για προώθηση αιτήματος ιατρικής εξέτασης των 

Εναγόντων επιφυλάσσεται 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 25/1/21 και ώρα 9:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε πλευρά 

κατά την ακρόαση. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ Αγωγής 2843/11 – Αίτηση έρευνας ημερ. 19/12/19 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες και το Ε/Σ εκ νέου για έλεγχο στις 4/12/20 και ώρα 

9:00. Δίδονται οδηγίες στους αιτητές να κλητεύσουν τον αρμόδιο αστυνομικό 

για να δώσει λόγο μη εκτέλεσης του εντάλματος.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4821/12 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 10/11/20 και ώρα 11:00.  Χωρίς 

έξοδα. 

 

 

------------------------------------------ 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ. 

 
Το Δικαστήριο, λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ, για την αντιμετώπιση του Covid-19, 

επιλαμβάνεται των υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν 

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

Δικαστηρίου και τη συναπόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 20.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 4263/2010 Καθ’ ης η αίτηση απούσα. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Να 
παραμείνει ανεκτέλεστο. Η αίτηση ημερομηνίας 21.10.2019 
ορίζεται για Ακρόαση (για να ακουστεί, εκτός εάν διευθετηθεί) την 
24.11.2020 ώρα 9:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5690/2012 H ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται για λόγο υγείας του 
συνηγόρου της Εναγόμενης σχετικό με τον Covid-19 και η αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση, για να αρχίσει, την 03.11.2020 και 
ώρα 9:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 1063/2014 Η αίτηση ημερομηνίας 28.09.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 
χωρίς έξοδα. Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη/Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις όσον αφορά τις γενικές αποζημιώσεις) την 
03.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τα έξοδα της αγωγής στην πορεία. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2004/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακροαση την 09.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2882/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 2128/2005 Επιφυλάσσεται απόφαση επί της αίτησης. Ο συνήγορος των 
Αιτητών θα ειδοποιηθεί όταν θα εκδοθεί. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 2847/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.09.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 3481/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.09.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. Εάν διευθετηθεί νωρίτερα, να ειδοποιηθεί το 
Δικαστήριο. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 2819/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.09.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2982/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 17.12.2019 ορίζεται για Απόδειξη την 
03.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν υπεράσπιση να καταχωριστεί 
μέχρι τότε. Τα σημερινά έξοδα της αίτησης υπέρ της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον του Εναγόμενου 3/Καθ’ ου η 
αίτηση. Τυχόν διαβήματα για απόσυρση της συνηγόρου του 
Εναγόμενου 3 να γίνουν ως τότε. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 906/2019 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης της Καθ’ ης η αίτηση. Η αίτηση 
ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης/Ακρόαση την 
04.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 925/2019 Επιλαμβάνομαι εκ νέου της υπόθεσης σήμερα. Κατόπιν 
επικοινωνίας με τους συνηγόρους της Ενάγουσας και του 
Εναγόμενου 4 (Τεκμήριο Α), άδεια δίδεται και η αγωγή εναντίον του 
Εναγόμενου 4 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη. 
Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα όσον 
αφορά τον Εναγόμενο 4 ακυρώνονται. Η αγωγή παραμένει για 
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Οδηγίες για τους Εναγόμενους 1, 2 και 3 την 14.12.2020 ώρα 
8:30 π.μ.. Εκείνη την ημερομηνία θα δοθούν οδηγίες. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1580/2019 Διάταγμα τροποποίησης ως η παράγραφος 1 της αίτησης. 
Τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης και Ανταπαίτηση να 
καταχωριστεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος 
διατάγματος, η οποία να ζητηθεί εντός 3 ημερών από σήμερα. 
Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 
να καταχωριστεί εντός 15 ημερών από την επίδοση στον Ενάγοντα 
του τροποποποιημένου δικογράφου. Τυχόν Απάντηση στην 
Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωριστεί εντός 7 ημερών 
από την επίδοση του δικογράφου του Ενάγοντος στην πλευρά των 
Εναγόμενων. Τα έξοδα της αίτησης καθώς και όσα θα 
σπαταληθούν υπέρ των Καθ’ ων  η αίτηση και εναντίον της 
Αιτήτριας όπως θα υπολογιστούν και εγκριθούν στο τέλος της 
αγωγής. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (για έλεγχο των 
τροποποιημένων δικογράφων και περαιτέρω οδηγίες) την 
24.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν τότε, 
μετά τη συμπλήρωση των τροποποιημένων δικογράφων. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2063/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι 1 και 2, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα 
τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων 
τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 01.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν ως 
τότε. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2549/2019 Αίτηση ημερομηνίας 01.06.2020 για ανταλλαγή δικογράφων 
μεταξύ συνεναγομένων: Διάταγμα ως το Α της αίτησης - η 
Εναγόμενη 1 να παραδώσει την Έκθεση Απαίτησής της εναντίον 
της Εναγόμενης 2 εντός 20 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος 
διατάγματος, η οποία να ζητηθεί εντός 3 ημερών από σήμερα. Η 
Εναγόμενη 2 να καταχωρίσει τυχόν υπεράσπισή της εντός 
περαιτέρω 20 ημερών από την παράδοση σε αυτήν της Έκθεσης 
Απαίτησης της Εναγόμενης 1. Τυχόν απαντητικό δικόγραφο να 
καταχωριστεί εντός περαιτέρω 7 ημερών. Διατάγματα ως το Β και 
Γ της αίτησης. Έξοδα της αίτησης στην πορεία της αγωγής. Κλήση 
για Οδηγίες ημερομηνίας 11.05.2020: Δίδονται οδηγίες, η 
Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι 1 και 2, εντός 60 ημερών από σήμερα, 
να προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα αποκαλυφθούν να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 01.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν ως 
τότε. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2853/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι 1 και 2, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα 
τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων 
τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 01.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν ως 
τότε. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 211/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 30.09.2020 απορρίπτεται χωρίς έξοδα. Η 
Εναγόμενη έχει καταχωρίσει εμφάνιση την 17.07.2020. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1009/2020 Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον των 
Εναγόμενων 1 και 2 αλληλέγγυα και κεχωρισμένα για το ποσό των 
€1.308,00 πλέον νόμιμο τόκο 2% ετησίως από 05.06.2020 μέχρι 
εξόφλησης, πλέον για το ποσό των €450,00 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. 
πλέον €33,00 έξοδα επίδοσης πλέον νόμιμο τόκο 2% επ’ αυτού 
ετησίως από 05.06.2020 μέχρι εξόφλησης. 
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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 Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  1639/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 29.10.2020 Θα δηλωθεί  

2.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.11.2020 Θα αρχίσει 

3.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 04.12.2020 Θα αρχίσει 

4.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 10.03.2021 Θα αρχίσει 

5.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 20.11.2020 Θα αρχίσει 

6.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 04.11.2020 Συνεχιζόμενη 

7.  4621/2012 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΧΧ Περατώθηκε 

8.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 18.11.2020 Θα αρχίσει 

9.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 30.10.2020 Συνεχιζόμενη 

10.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 22.10.2020 Συνεχιζόμενη 

11.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.11.2020 Θα αρχίσει 

12.  5868/2012 & 
5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 21.10.2020 Θα αρχίσει 

13.  69/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05.11.2020 Συνεχιζόμενη 

14.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 11.01.2021 Θα αρχίσει 

15.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 16.11.2020 Θα αρχίσει 

16.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 12.11.2020 Θα αρχίσει 

 

 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
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Ημερομηνία: 20.10.2020 

 

Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 20.10.20: 

 

 

1. Aγωγή 2378/10 

 

Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημ. 28.9.20 αναφορικά με τα ΜΕΜΟ 

ΕΒ2610/10 Λεμεσού και ΕΒ2611/10 Λεμεσού και ΕΒ2612/10 Λεμεσού 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α, Β και Γ της αίτησης. 

 

2. Aγωγή 1504/20 

 

 

Η αίτηση ημ. 25.9.20 ορίζεται για απόδειξη στις 6.11.20 η ώρα 9.00.  Ένορκη 

δήλωση απόδειξης να καταχωρηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου δύο καθαρές 

ημέρες προηγουμένως. 

 

 

3. Aγωγή 3356/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 5.2.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία 

της αγωγής. 

 

 

4. Aγωγή 62/17 

 

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

της αγωγής. 

 

 

5. Aγωγή 2167/11 

 

Η αίτηση ημ. 10.6.20 ορίζεται για επίδοση στις 29.1.21 η ώρα 9.00.   
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6. Aγωγή 791/20 

 

Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης ημ. 24.9.20 

 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον του εναγομένου για το 

ποσό των €270 πλέον νόμιμο τόκο από 14.5.20 πλέον ΦΠΑ πλέον €16,50 

έξοδα επίδοσης. 

 

7. Aγωγή 1583/20 

 

Αίτηση ημ. 4.8.20 

 

Η Αίτηση ημ. 4.8.20 ορίζεται για απόδειξη στις 20.11.20 η ώρα 9.00.  Τυχόν 

ένσταση να καταχωρηθεί 4 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

20.10.20 

 

1. Αιτ. Διατροφής αρ.  43/19 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται  για 

oδηγίες στις  12.11.20 και ώρα 08:30. 

 

2. Αιτ. Διατροφής αρ. 202/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

επίδοση στις  26.11.20 και ώρα  08:30.  

 

3. Αίτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ. 30/19 – Η κυρίως αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Απάντηση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

4. Αίτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ. 43/16 -  Το προσωρινό 

διάταγμα ορίζεται για οδηγίες στις  17.11.20 και ώρα 08:30.  

To προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

5. Αίτ. Διατροφής αρ. 75/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

απόδειξη στις  17.11.20 και ώρα 08:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση  μέχρι τις  13.11.20. 

 

6. Αιτ. Διατροφής αρ.  30/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.   H κλήση για οδηγίες  

ορίζεται για οδηγίες στις 26.11.20.  Το παράρτημα να 

καταχωρηθεί  μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα  ημερ.  

11.2.20  ορίζεται για οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  To 

προσωρινό διάταγμα  παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.   Η 

γραπτή αγόρευση σε σχέση με την αίτηση ημερ.  21.7.20  εκ 

μέρους του Καθ’ου η αίτηση  να καταχωρηθεί στο φάκελο του 

Δικαστηρίου  μέχρι τις  26.11.20. 
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7. Αιτ. Διατροφής αρ.  49/18 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Δίδεται παράταση  

χρόνου   για αποκάλυψη και  ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους 

του Αιτητή-Καθ’ου η αίτηση  στην Ανταπαίτηση μέχρι τότε. 

 

8. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  33/20 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

9.  Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  10/20 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Απάντηση 

στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε.   Η αίτηση ημερ.  29.9.20  ορίζεται 

για οδηγίες στις  26.11.20.   Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. 

 

10. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 170/20 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται για ΚΕΘ την 1.12.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

 

11. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 447/19 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται για ΚΕΘ στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Απάντηση  

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

 

12. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 389/19 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται για ΚΕΘ στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

 

13. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 33/18 – H κυρίως αίτηση ορίζεται 

εκ νέου γι’ ακρόαση στις  23.3.21 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

14. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 235/17 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται εκ νέου γι’ ακρόαση στις  16.3.21 και ώρα 10:00 π.μ.. 
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15. Αιτ. Διατροφής αρ.  178/19 – Δίδεται παράταση χρόνου  

προς τον Αιτητή όπως εντός 15 ημερών  από σήμερα 

καταχωρίσει  την έγγραφη μαρτυρία του  και παραδώσει 

αντίγραφο στο δικηγόρο του Καθ’ου η αίτηση.  Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες προς τον Καθ’ου η αίτηση όπως εντός 15 

ημερών από την εκπνοή της πιο πάνω  προθεσμίας και 

νοουμένου ότι ο Αιτητής  έχει συμμορφωθεί, καταχωρίσει την 

έγγραφη μαρτυρία του  και παραδώσει αντίγραφο της στο 

δικηγόρο του Αιτητή. 

 

16. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  49/20  - Η κυρίως 

αίτηση ορίζεται για  ΚΕΘ στις  26.11.20 και ώρα 08:30.   

Yπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το προσωρινό 

διάταγμα  ορίζεται για ΚΕΘ  στις  26.11.20.   Ένσταση να 

καταχωρηθεί  μέχρι τότε. Το προσωρινό διάταγμα  παραμένει 

σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

17. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 299/20 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται για ΚΕΘ στις 26.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

 

18. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 260/20 – H κυρίως αίτηση 

ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις  19.11.20 και ώρα 

08:30. 

 

19. Αιτ. Διατροφής αρ.  88/18 – H κυρίως αίτηση ορίζεται για 

ακρόαση 19.1.21 και ώρα 10:00.  Ο μάρτυρας  της Αιτήτριας 

να είναι παρών με την ίδια κλήση και ίδιο ημερομίσθιο. 

 

20. Αιτ. Διατροφής αρ.  346/19 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται γι’ 

απόδειξη στις   19.11.20 και ώρα 08:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις  17.11.20 και ώρα 08:30. 

 

------------------  
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21. Αιτ. Διατροφής αρ.  221/20 – Το προσωρινό διάταγμα 

ορίζεται για ΚΕΘ στις  9.11.20 και ώρα 08:30.   Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα  παραμένει 

σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

22. Aιτ. Γονικής μέριμνας αρ. 45/19: - Δίδονται οδηγίες 

όπως εντός 1 μηνός  από σήμερα  κάθε διάδικο μέρος  

αποκαλύψει με ένορκη δήλωση  προς κάθε διάδικο μέρος όλα 

τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του  και να εφοδιάσει 

με αντίγραφα την άλλη πλευρά.   Η κυρίως  αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις 19.11.20 και ώρα 08:30. 

 

---------------  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  

ΚΑΣ Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΣΤΙΣ 20.10.2020 

 

1. Ένταλμα 123/10 – Ορίστηκε για Ακρόαση (Γραπτές Αγορεύσεις) στις 

4.12.2020.   

 

2. Γονική Μέριμνα 107/20 – Κυρίως και Μονομερής Αίτηση ορίστηκαν για 

Οδηγίες στις 9.11.20.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

3. Διατροφή 61/19 – Ορίστηκε για Οδηγίες στις 20.11.20 ώστε να δοθεί 

ημερομηνία ακρόασης.  Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης γραπτής 

μαρτυρίας για τον Καθ΄ου η αίτηση μέχρι 20.11.20. 

 

4. Διατροφή 204/20 – Προσωρινό διάταγμα και Κυρίως ορίστηκαν για 

Οδηγίες στις 24.11.20.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Εξοδα στην 

πορεία. 

 

 

5. Γονική Μέριμνα 297/20 – Η αίτηση έχει επιδοθεί. Ορίστηκε για Απόδειξη 

στις 8.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ.  Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας 

για ετοιμασία της έκθεσης.   

 

6. Περιουσιακές Διαφορές 16/18 – Ορίστηκε η Κυρίως για Οδηγίες την 

1.12.20.  Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης σύνοψης μαρτυρίας και 

ονομαστικού καταλόγου μαρτυρίων για τον Καθ΄ου η αίτηση μέχρι 

1.12.20.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

7. Περιουσιακές Διαφορές 22/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ την 1.12.20.  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 
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8. Περιουσιακές Διαφορές 31/15 – Ορίστηκε για Δήλωση Συμβιβασμού 

στις 10.12.20 

9. Γονική Μέριμνα 347/17 – Ορίστηκε η Κυρίως για Οδηγίες στις 10.11.20. 

Δόθηκαν οδηγίες για να ειδοποιηθεί το Γραφείο Ευημερία για τη νέα 

ημερομηνία. 

10. Περιουσιακές Διαφορές 38/16 – Αίτηση ημερ. 2.7.2020 

Εκ συμφώνου εκδόθηκε διάταγμα ως η αίτηση ημερ. 2.7.2020.  Δίδονται 

οδηγίες η τροποποιημένη αίτηση να καταχωρηθεί εντός 3 εβδομάδων από 

τη σύνταξη του διατάγματος.  Εντός περαιτέρω 4 εβδομάδων από την 

παραλαβή της τροποποιημένης αίτησης να καταχωρηθεί υπεράσπιση του 

Καθ΄ου η αίτηση.  Οποιαδήποτε απάντηση να καταχωρηθεί εντός 

περαιτέρω 3 εβδομάδων από την παραλαβή της τροποποιημένης 

υπεράσπισης. 

11. Περιουσιακές Διαφορές  9/07 – Η αίτηση για ακύρωση καταδολιευτικών 

μεταβιβάσεων ορίστηκε για Οδηγίες στις 10.11.2020.  Ένσταση μέχρι 

τότε. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 20.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

537/16 & 917/16 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Το Δικαστήριο 

θα είναι απασχολημένο με την ακρόαση παλαιότερων υποθέσεων.  Επειδή οι 

υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης και για νέο ορισμό. 

7/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με την ακρόαση παλαιότερων υποθέσεων.  Ως εκ τούτου, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για νέο ορισμό. 

93/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με την ακρόαση παλαιότερων υποθέσεων.  Ως εκ τούτου, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για νέο ορισμό. 

16/20  Την προηγούμενη φορά είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Από τον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει 

συμμόρφωση μόνον από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, όχι από πλευράς του 

Αιτητή.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 10.11.2020 και δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 

17.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 22.12.2020, η ώρα 

9.00 π.μ. 

19/20  Την προηγούμενη φορά είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Από τον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει 

συμμόρφωση μόνον από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, όχι από πλευράς της 

Αιτήτριας.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 10.11.2020 και 

δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τις 17.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 22.12.2020, η ώρα 

9.00 π.μ. 

72/20  Την προηγούμενη φορά είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Από τον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει 

συμμόρφωση μόνον από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, όχι από πλευράς της 

Αιτήτριας.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 10.11.2020 και 
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δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι τις 17.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 22.12.2020, η ώρα 

9.00 π.μ. 

75/20  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπήρχε συμμόρφωση 

και έχει καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές αποκάλυψη εγγράφων.  Ως εκ 

τούτου, δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 

τις 7.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 10.12.2020, η 

ώρα 9.00 π.μ. 

95/20  Είχαν δοθεί οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας.  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση 

μόνον από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, όχι από πλευράς της Αιτήτριας.  Ως 

εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 9.11.2020 και η υπόθεση ορίζεται 

για οδηγίες στις 12.11.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

129/20 Είχε εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων.  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές.  Ως εκ 

τούτου, δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τις 7.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 10.12.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

159/20 Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση 

μόνον από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση και όχι από πλευράς του Αιτητή.  Ως 

εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 2.11.2020.  Δίδονται περαιτέρω 

οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 11.12.2020 και 

η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.12.2020, 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 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

20/10/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

267/19 Η υπόθεση ορίζεται γαι οδηγίες την 27/11/2020.  Τυχόν 

παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

19/11/2020. 

349/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 27/11/2020.  Δίδεται 

περαιτέρω παράταση στους Καθ’ ων η αίτηση να 

συμμορφωθούν με το διάταγμα ημερομηνίας 10/3/2020 

μέχρι την 19/11/2020. 

234/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 27/11/2020  Δίδεται 

άδεια στους Καθ’ ων η αίτηση καταχωρήσουν Ένορκη 

Δήλωση αποκάλυψης μέχρι την 9/11/2020. 

Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 

επικοινωνήσουν με τη στενογράφο της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο 

τηλέφωνο 22369708 ή 24802756 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 

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

στον αριθμό 22660551. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 20/10/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

Κ35/18  

Η Έκθεση είναι έτοιμη. Δίδονται οδηγίες για την ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας 

μεταξύ των διαδίκων, ως ακολούθως: Η  μαρτυρία των Αιτητών να καταχωρηθεί και να 

δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 30 ημερών από σήμερα.  Η μαρτυρία  της Καθ’ ης να 

καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας  των Αιτητών. Η αίτηση 

ορίζεται για ακρόαση, με γραπτές αγορεύσεις, στις 26/02/21 ώρα 11:00.  

 

Κ19/19 

Η ενδιάμεση αίτηση ημ. 17/1/2020 παραμένει για απόδειξη στις 04/12/2020, εκτός εάν 

καταχωρηθεί  Απάντηση στην Ανταπαίτηση μέχρι 02/12/2020.Η Κυρίως διαδικασία 

παραμένει για οδηγίες μέχρι τότε.  

 

Κ47/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη. Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της 

έκθεσής του.  Ορίζεται στις 28/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ1/20  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη. Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της 

έκθεσής του. Θα δοθούν οδηγίες για ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας μεταξύ των 

διαδίκων, αφότου ετοιμαστεί η Έκθεση.Ορίζεται στις 28/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ4/20  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη. Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της 

έκθεσής του. Ορίζεται στις 28/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ8/20  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη. Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της 

έκθεσής του. Ορίζεται στις 28/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ23/20  

H αίτηση ημερομ. 14/09/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Αιτητών, πληρωτέα στο τέλος 

της διαδικασίας.  

 

E61/2017  

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 29/01/21 ώρα 11:00. Να 

ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Ε145/17  

Η αίτηση ημερομηνίας 28/05/20 επαναορίζεται για οδηγίες στις 04/12/2020 ώρα 9:00. 

Ένσταση μέχρι 27/11/20. Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο.  

 

Ε142/19  

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των 

διαδίκων για 45 μέρες από σήμερα. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 08/12/2020 ώρα 

9:00. 

 

 

 

 

 


