
 
 

 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15.10.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

1338/20 H Αίτηση ημερ. 16.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 23.11.2020, η ώρα 09.00.  Ένσταση 

μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2263/18 Στην Αίτηση ημερ. 26.3.2019 επιφυλάχθηκε Ενδιάμεση Απόφαση. 

Οι Αιτήσεις ημερ. 3.4.19, 22.7.20, 19.10.18, 11.4.19, 25.11.19 και 31.12.19 

ορίζονται για οδηγίες 20.11.2020, η ώρα 09.00. 

 

Τα διατάγματα ημερ. 24.10.18 και 15.4.19 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

1690/17 Η Αίτηση ημερ.  25.7.19 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των Εναγομένων 1, 6, 

7, 8, 9 και 10. 

 

261/14 Η αγωγή ορίζεται γι’  ακρόαση 8.4.2021,η ώρα 10.30. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

12/20 H Αίτηση ημερ. 18.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 20.11.2020, η ώρα 09.00.  Τυχόν 

ένσταση εκ μέρους των Καθ’  ων η Αίτηση αρ.3 να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. κατά την 15.10.2020 

 

 

Aγωγές: 

4088/12 Απόφαση όπως η συμφωνία των διαδίκων. 

 

4780/13 Ακρόαση στις 31.5.2021 στις 10.30 π.μ. 

 

3591/15 Παραμένει για οδηγίες στις 6.11.20 στις 9.30 π.μ.  Υπεράσπιση στην 

ανταπαίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

1082/18 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 10.12.20 στις 9.30 π.μ.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί εντός 30 ημερών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Α. Ν. Κονή, Π.Ε.Δ.  

 

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

15.10.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

2098/17  Ορίζεται για Ακρόαση στις 24.5.21 στις 11.00 π.μ. 

   Έξοδα στην πορεία. 

 

1724/19  Η αίτηση ημερ. 5.12.19 ορίζεται για Απόδειξη στις   

 27.11.20 εναντίον των Εναγομένων 1 και 2-Καθ’ ων η    αίτηση, 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι     23.11.20.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

11/19  Η αίτηση ημερ. 12.2.20 ορίζεται για Ακρόαση στις   

 15.12.20 στις 9.00 π.μ.  Την ίδια ημέρα και ώρα η    κυρίως 

αίτηση ορίζεται για Οδηγίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

15.10.2020 

 

 

Αγωγή αρ. 5387/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 9.2.2021 ώρα 10.30 

π.μ..  

 

 

Αγωγή αρ.3519/17 Η αίτηση ημερ. 30.5.2019 ορίζεται για απόδειξη την 

16.11.2020 ώρα 8.45 π.μ. εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες προηγουμένως. 

 

 

Αγωγή αρ. 392/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 25.2 2021 ώρα 10.30 

π.μ.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  15/10/2020 
 
Αγωγή αρ. 4040/15  Η Αίτηση ημερ. 29/6/20 εγκρίνεται. 
 
Αγωγή αρ. 1968/20  Η Αίτηση ημερ. 21/9/20 εγκρίνεται. 
 
Αγωγή αρ. 1233/11 Η Αγωγή ορίζεται για Συνέχιση της Ακρόασης στις 30/10/20 

ώρα 08:15. 
 
Αγωγή αρ. 586/20 Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε υπεράσπιση η Αίτηση ημερ. 

11/6/20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων. 
 
Αγωγή αρ. 5448/14 Η Αίτηση ημερ. 19/12/19 επαναορίζεται για Ακρόαση την 

17/11/20 ώρα 09:00.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί η γραπτή 
αγόρευση των συνηγόρων των Αιτητών. 

 
Αγωγή αρ. 1774/19 Ορίζεται για Ακρόαση την 9/11/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1783/19 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 10/2/21 ώρα 09:00.  Ο χρόνος 

για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων των 
Εναγομένων παρατείνεται μέχρι 29/1/21. 

 
Αγωγή αρ. 3195/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 8/11/21 ώρα 09:00.   
 
Αγωγή αρ. 3951/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 1/11/21 ώρα 09:00.  (Δεν 

φαίνεται να έχει καταχωρηθεί η τροποποιημένη υπεράσπιση 
για την οποία δόθηκε η άδεια του Δικαστηρίου). 

 
Αγωγή αρ. 4724/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/10/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 2180/17 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 10/2/21 ώρα 09:00.  Ο χρόνος 

για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της 
κάθε πλευράς παρατείνεται μέχρι 29/1/21.   

 
Αγωγή Ναυτ. 35/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 19/10/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 2820/14 Ορίζεται για Ακρόαση την 26/4/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 3237/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 27/10/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 57/17 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 10/2/21 ώρα 09:00 (δόθηκε 

άδεια στο συνήγορο των Εναγόντων να αποσυρθεί από την 
εκπροσώπηση τους). 

 
Αγωγή αρ. 4591/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 7/12/21 ώρα 08:15. Οι 

συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την ακρόαση.  Δεν θα δοθεί άλλη 
ειδοποίηση στους συνηγόρους.   

 
Αγωγή αρ. 1002/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/9/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1453/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 5/11/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1338/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 4/11/21 ώρα 09:00. 



 
 

 
Αγωγή αρ. 2356/19 Ενόψει του ότι δεν κατεχωρήθη υπεράσπιση η Αίτηση ημερ. 

23/1/20 ορίζεται για Απόδειξη την 9/12/20 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 1174/18 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 3/11/21 ώρα 09:00. 
 
Αγωγή αρ. 3016/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 17/9/21 ώρα 09:00. 
 
Διαχ. Ανικ. 45/20 Ορίζεται για Επίδοση στο Γραφείο Ευημερίας και Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας την 16/11/20 ώρα 09:00. 
 
Διαχ. Αρ. 471/05 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 10/2/21 ώρα 09:00.   Τελικοί ή 

Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 29/1/21 
ώρα 09:00.  Διαχειριστής παρών.   

 
Διαχ. Αρ. 408/11 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 18/5/21 ώρα 09:00.  Τελικοί ή 

Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 7/5/21.  
Διαχειριστής παρών.   

 
Αγωγή αρ. 1958/19 Η Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 3/2/20 επιφυλάσσεται.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  15/10/2020 
 

 
Αρ. Aγωγής 3870/14 H Aγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.10.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 1205/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.10.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 2466/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.10.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 4122/15 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 14.1.21 ώρα 9:00 π.μ. 

(ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων να 
καταχωρηθεί από Ενάγοντα και Εναγομένους 1 και 2 
εντός 60 ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 
Αρ. Αγωγής 56/17 Αίτηση ημερ. 20.8.19.  Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση 

την 16.11.21 ώρα 8:45 π.μ.  Ένσταση  να καταχωρηθεί 
εντός 20 ημερών από σήμερα.  Τα σημερινά έξοδα είναι 
υπέρ του Αιτητή / Εναγομένου και εναντίον του Καθ΄ου η 
Αίτηση Ενάγοντα.  Η Ακρόαση θα γίνει με γραπτές 
Αγορεύσεις οι οποίες θα πρέπει να καταχωρηθούν μέχρι 
τις 16.11.21 ώρα 8:30 π.μ. 

 
Αρ. Αγωγής 561/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.10.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 2261/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.10.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 202/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.10.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 2289/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.10.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 1475/20 Αίτηση ημερ. 21.9.20.  Η Αίτηση απορρίπτεται γιατί έχει 

καταχωρηθεί σημείωμα εμφάνισης στις 14.10.20 με 
έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση. 

 
Αρ. Αίτησης 257/19 Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 12.2.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
 
Αρ. Αίτησης 342/15 Αίτηση ημερ. 15.10.20. Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 

την 30.10.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
 
Αρ. Διαχείρισης 144/15 Ορίζεται την 14.1.21 ώρα 9:00 π.μ. για Τελικούς 

Λογαριασμούς ή Ενδιάμεσους Λογαριασμούς.  Οι 
δικηγόροι να ειδοποιήσουν τους Διαχειριστές να είναι 
παρόντες. 

 



 
 

Αρ. Γεν. Αίτησης 100/20 Η Αίτηση απορρίπτεται ως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 
Αρ. Διαχείρισης 477/15 Ορίζεται την 14.6.20 ώρα 9:00 π.μ. για Τελικούς 

Λογαριασμούς / Ενδιάμεσους Λογαριασμούς. 
 
Αρ. Αγωγής 3378/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.9.21 ώρα 10:00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
 
Αρ. Αγωγής 31/14 Αίτηση ημερ. 11.6.20 εκ μέρους του 

Εναγομένου/Αιτητή. Ορίζεται για Ακρόαση (με γραπτές 
αγορεύσεις) την 25.1.21 ώρα 8:45 π.μ.  Έξοδα στην 
πορεία.  Η Αγωγή παραμένει για Οδηγίες την ίδια μέρα. 

 
Αρ. Αγωγής 1186/18 Ορίζεται για Ακρόαση την 22.10.21 ώρα 10:00 π.μ. 
 
Αρ. Διαχείρισης 274/12 Ορίζεται για Οδηγίες την 14.1.21 ώρα 9:00 π.μ.  Μέχρι 

τότε να καταχωρηθούν τελικοί ή ενδιάμεσοι λογαριασμοί.  
Οι διαχειριστές να ειδοποιηθούν από τον Πρωτοκολλητή 
να είναι παρόντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία και 
ώρα. 

 
Αρ. Αγωγής 3577/09 Αίτηση δια κλήσεως ημερ. 20.7.20, Μονομερής 

αίτηση ημερ. 20.7.20, Αίτηση δια κλήσεως ημερ. 
15.10.20.   

 Η αίτηση δια κλήσεως ημερ. 15.10.20 για 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση ορίζεται για Ακρόαση 
την 26.11.20 ώρα 8:45 π.μ. (με γραπτές αγορεύσεις). 
Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 20.11.20.  Γραπτές 
αγορεύσεις να καταχωρηθούν μέχρι την 26.11.20 ώρα 
8:30 π.μ.  Η δια κλήσεως αίτηση και η μονομερής αίτηση 
ημερομ. 20.7.20 ορίζονται για Οδηγίες την ίδια μέρα. Το 
διάταγμα σε ισχύ. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Μιχαηλίδη, Ε.Δ 

 

Ημερομηνία: 15 Οκτωβρίου 2020 

 

Κατόπιν Οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 30.04.20 και 

λόγω της έκτακτης ανάγκης που διερχόμαστε, οι πιο κάτω υποθέσεις που 

ήταν ορισμένες στις 15.10.20 αναβάλλονται για τις πιο κάτω ημερομηνίες:   

 

1. Αγωγές: 

           1730/13 Ακρόαση 25.11.20 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

           976/14   Αίτηση ημερομηνίας 17.04.19, Οδηγίες στις 03.12.20 η ώρα 

09:00 π.μ. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε 

καμία περίπτωση εναντίον του αιτητή. Το ένταλμα σύλληψης 

εναντίον τους Καθ’ ου η Αίτηση/Εναγόμενης (1) να εκδοθεί και να 

δοθεί.  Πάραυτα για εκτέλεση. 

 2522/15          Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 27.11.20 η ώρα 

09:00 π.μ. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  Η 

παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων στις 27.11.20 κρίνεται 

απαραίτητη. 

32/14 Η υπόθεση και η αίτηση ημερομ. 11.6.20 ορίζονται εκ νέου για 

οδηγίες στις 16.10.20 η ώρα 09:00π.μ. Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αγωγής.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων 

στις 16.10.20 κρίνεται απαραίτητη. 

    2793/14 Ακρόαση 19.04.21 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

3440/14 Η υπόθεση και η αίτηση ορίζονται εκ νέου για οδηγίες στις 

30.10.20 η ώρα 09:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων στις 30.10.20 κρίνεται απαραίτητη. 



 
 

1361/17 Η αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, κάθε 

πλευρά τα δικά της έξοδα.  

4749/15 Οδηγίες στις 24.11.20 η ώρα 09;00π.μ. Η παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων στις 24.11.20 κρίνεται απαραίτητη. 

 3657/15 Ακρόαση 19.05.21 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

   2882/16 Ακρόαση 23.06.21 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

2374/17 Ακρόαση στις 17.09.21 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

2758/17 Ακρόαση στις 17.09.21 και ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

1432/18 Ακρόαση 29.09.21 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

2887/18 Ακρόαση 29.09.21 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

483/19 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες 23.11.20 η ώρα 09:00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

846/19 Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 6.11.20 η ώρα 09:00 π.μ. 

Συμπληρωματική ένορκος δήλωση με τα τεκμήρια να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

354/20 Αίτηση ημερομηνίας 21.09.20, Απόδειξη 23.10.20 η ώρα 

09:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα. 

2. Γενική αίτηση 

110/19 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 16.11.20 και ώρα 

09:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 15.10.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Γεν. Aίτησης 637/14 Οδηγίες στις 15.12.20 η ώρα 09:00 π.μ. καμία διαταγή για 

έξοδα. Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη 

Αγωγή αρ. 1506/17 Οδηγίες στις 19.01.21 η ώρα 09:00 π.μ. Η συμμόρφωση των 

διαδίκων με τις οδηγίες του Δικαστηρίου παρατείνεται μέχρι 

τις 11.1.21. 

Αγωγή αρ. 120/19 Οδηγίες 18.01.21 η ώρα 09:00 π.μ., Ο χρόνος της 

συμμόρφωσης του Εναγομένου 2 με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου παρατείνεται μέχρι τις 11.01.21 

Αγωγή αρ. 2779/19  Οδηγίες στις 30.11.20 η ώρα 09:00π.μ. καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή αρ. 120/19 Οδηγίες στις 18.01.21 η ώρα 09:00π.μ. Ο χρόνος της 

συμμόρφωσης του Εναγομένου με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου παρατείνεται μέχρι τις 11.01.21. 

Αγωγή αρ. 2602/19 Κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 31.1.20, οι 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 για Οδηγίες ορίζεται για Οδηγίες στις 13.01.21 η 

ώρα 09:00π.μ. για να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές.  Τα 

υπόλοιπα αιτήματα του Τύπου 25 απορρίπτονται.   

Αγωγή αρ. 4609/15 Οδηγίες στις 25.01.21, οι διάδικοι να αποκαλύψουν ενόρκως 

τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη δίκη μέχρι τότε και να 

παραδώσουν αντίγραφα εντός της ιδίας προθεσμίας.  

Αγωγή αρ. 955/10  Εκδίδεται διάταγμα. 

Αγωγή αρ. 1966/20 Οδηγίες 18.11.20 η ώρα 09:00π.μ. Απαραίτητη η παρουσία 

δικηγόρου.  

Εταιρεία αρ. 368/20 Οδηγίες 19.11.20 ένσταση της Καθ’ ης η αίτησης εταιρείας 

μέχρι τότε και για επίδοση στον Έφορο Εταιρειών.  

Αγωγή αρ. 524/04 Εγκρίνεται η αίτηση και δόθηκε η άδεια για εκτέλεση 

απόφασης για περίοδο 2 ετών από σήμερα.   



 
 
Αγωγή αρ. 848/19 Αίτηση ημερομηνίας 18.09.20, Οδηγίες στις 22.10.20 η ώρα 

09:00π.μ.  

Αγωγή αρ. 885/16 Ακρόαση στις 16.06.21 η ώρα 11:00 π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

Αγωγή αρ. 168/17 Ακρόαση στις 16.06.21 η ώρα 11:00 π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αίτηση 254/02 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. 

Παραπομπή αρ. 51/14 Ακρόαση στις 19.04.21 η ώρα 11:00 π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα  

Αγωγή αρ. 3496/15 Ακρόαση στις 15.05.21 η ώρα 11:00 π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή αρ. 1576/16 Ακρόαση στις 17.06.21 η ώρα 11:00 π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα 

Αγωγή αρ. 2769/19 Η αίτηση ημερομηνίας 28.2.20 αποσύρεται και απορρίπτεται.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ημερομηνία:  15.10.2020 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 30.4.20 και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  15.10.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αγωγές 

 

Αρ. Αγωγής 1627/13 - Ακρόαση 18.3.21, 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 3159/15 - Ακρόαση 8.3.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.   

 

Αρ. Αγωγής 5293/15 - Οδηγίες 22.10.20, ώρα 09.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1236/16 - Ακρόαση 29.3.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 206/18  - Ακρόαση 2.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 899/19 

(Αίτηση  ημερ. 18.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα 

Το διάταγμα ορίζεται για επίδοση την 2.12.20, ώρα 

09.00 π.μ.  

Τα έξοδα επιφυλάσσονται 

 

 

 



 
 

Αιτήσεις 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 205/19 - Οδηγίες 26.11.20, ώρα 09.00 π.μ.  

     Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

(Αίτηση ημερ. 24.7.19) - Οδηγίες 26.11.20, ώρα 09.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 15/10/20 

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. 

 

 
Αίτηση Εταιρείας 370/20 

Oρίζεται για Οδηγίες στις 11/12/2020 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3430/14 

Ορίζεται για Ακρόαση την 1/6/21 και ώρα 11:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2937/17 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 14/9/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορείας. 

 

Αρ. Αγωγής 614/18  

Ορίζεται για οδηγίες στις 19/1/21 σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 θ.8. και 

ώρα 9:00.  Εντός 60 ημερών από σήμερα οι διάδικοι να καταχωρήσουν και παραδώσουν 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Έξοδα όχι εναντίον του Ενάγοντα. 

 

 

 

 



 
 

 

Αρ Αγωγής 373/19  

Ορίζεται για Ακρόαση στις 5/10/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 454/19 – Αίτηση ημερ. 31/1/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα όπως υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 850/19 – Αίτηση ημερ. 18/9/20 

Διατάγματα ως η αίτηση.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 898/19 – Μονομερής Αίτηση ημερ.18/9/20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Το Διάταγμα ορίζεται για επίδοση 

στον μεσεγγυούχο στις 12/11/21 και ώρα 9:00. 

 

Αρ. Αγωγής 4513/02 – Αίτηση για άδεια εκτέλεσης και ανανέωσης ΜΕΜΟ ημερ. 

27/8/20 

Εκδίδονται διατάγματα σε αμφότερες τις αιτήσεις.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3155/19 – Αίτηση για απόφαση ημερ. 28/8/20 

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 5.Α και Β, πλέον έξοδα. 

 

 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 15.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 2390/2012 Η αγωγή είναι μέσα στις αγωγές που έχουν προτεραιοποιηθεί για 
να ακουστούν. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (οποιαδήποτε 
θέματα θα παραμείνουν επίδικα ανεξαρτήτως της εμπλοκής του 
ΕΤΕΚ) την 04.12.2020 ώρα 11:00 π.μ.. Οι συνήγοροι να είναι 
έτοιμοι για την ακρόαση της υπόθεσης. Έξοδα στην πορεία. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 3199/2014 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα. Εκδίδεται διάταγμα 
επιστροφής του ημερομισθίου του Αστ. P.C. 2738 ΧΧΧ στους 
δικηγόρους του Ενάγοντος. Η ημερομηνία 19.02.2021 
ακυρώνεται. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 4838/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 508/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 1714/2015 Η αίτηση ημερομηνίας 20.02.2020 ορίζεται για Ακρόαση την 
16.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. (γραπτές αγορεύσεις). Τυχόν άλλα 
διαβήματα/αιτήσεις, να γίνουν στο μεσοδιάστημα. Έξοδα στην 
πορεία.  
 

6.  ΑΓΩΓΗ 155/2016 Η ώρα είναι 9:30 π.μ.. Ο Καθ’ ου η αίτηση 1 φωνάχθηκε και είναι 
απών. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η 
αίτηση 1. Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων, αυτό να 
μην εκτελεστεί, μέχρι να δώσει οδηγίες το Δικαστήριο για την 
ενεργοποίησή του. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο 
ενεργοποίησης του εντάλματος την 25.11.2020 ώρα 8:30π.μ. 
Τα έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 2923/2016 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, για τους Εναγόμενους 1 και 2, 
την 03.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Ως τότε, να 
προωθηθεί η αγωγή και αναφορικά με τον Εναγόμενο 3, να 
συμβαδίζουν. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1566/2017 Καθ’ ης η αίτηση παρούσα κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος 
σύλληψης. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για πληρωμή του εξ 
αποφάσεως χρέους με μηνιαίες δόσεις εκ €35,00 από 01.11.2020 
και κάθε 1η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης. Τα 
έξοδα της αίτησης επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών και εναντίον 
της Καθ’ ης η αίτηση, να πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο, εκ 
€220,00 πλέον Φ.Π.Α. πλέον €45,00 έξοδα επίδοσης. Η 
ημερομηνία 19.10.2020 ακυρώνεται. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1035/2018 Οι Εναγόμενοι, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να 
προβούν στην καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων (δεν βρίσκεται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου). Εντός της ίδιας προθεσμίας, να γίνουν 
τυχόν ανταλλαγές εγγράφων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 



 
 

40 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. 
Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε 
μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 
25.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1238/2018 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 19.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Μέχρι τότε η Ενάγουσα να καταχωρίσει τον ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων και τη σύνοψη μαρτυρίας, όπως ήταν οι οδηγίες της 
προηγούμενης φοράς (δεν βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου). Τα έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της 
Εναγόμενης. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 664/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.10.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία.  
 

12.  ΑΓΩΓΗ 717/2019 

(ταχείας εκδίκασης) 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
29.10.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία 
της.  Γραπτές αγορεύσεις να σταλούν ηλεκτρονικά. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 29.10.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε, 
η Ενάγουσα να καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων και να επισυνάψει τυχόν έγγραφα στον κατάλογο 
εγγράφων. Την 29.10.2020 αμφότερες οι πλευρές να 
ενημερώσουν το Δικαστήριο πόσους μάρτυρες θα έχουν και πόσο 
χρόνο χρειάζονται για την ετοιμασία της μαρτυρίας του καθενός. 
Χωρίς έξοδα η αγωγή σήμερα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 849/2019 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Καμία διαταγή 
για έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1100/2019 

ΑΓΩΓΗ 1181/2019 

Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Η αγωγή 
1100/2019 συνενώνεται με την αγωγή 1181/2019 και οδηγός 
αγωγή καθίσταται η αγωγή 1100/2019. Τα έξοδα της αίτησης στην 
πορεία των αγωγών. Οι συνενωμένες αγωγές ορίζονται για 
Οδηγίες την 26.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε, να 
καταχωριστούν ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και συνόψεις 
μαρτυρίας και στην 1181/2019. Μέχρι τότε να προωθηθούν 
περαιτέρω προδικαστικά αιτήματα. Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1967/2020 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α, Β, Γ και Δ της αίτησης, με τη 
διαφοροποίηση στο Γ οι 15 ημέρες να γίνουν 30 ημέρες. Τα έξοδα 
επιφυλάσσονται. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2090/2019 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 11.12.2020 ώρα 8:30 π.μ. 
(γραπτές αγορεύσεις ως τότε να σταλούν ηλεκτρονικά). Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την ίδια ημερομηνία. Τα έξοδα στην πορεία, 
αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων/Καθ’ ων η αίτηση. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2921/2019 Καθ’ ης η αίτηση παρούσα. Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για 
πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους με μηνιαίες δόσεις εκ €150 
από 06.11.2020 και κάθε 6η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι 
06.06.2021 και εκ €180 από 06.07.2021 και κάθε 6η ημέρα κάθε 
επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης. Τα έξοδα της αίτησης υπέρ των 
Αιτητών και εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση να πληρωθούν με τον 
ίδιο τρόπο €310 πλέον Φ.Π.Α. πλέον €16,50 έξοδα επίδοσης. 
 

18.  ΑΙΤΗΣΗ 33/2020 Σε σχέση με την αίτηση, η απόφαση επιφυλάσσεται. Οι 
συνήγοροι θα ειδοποιηθούν όταν θα εκδοθεί. 
 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1571/2020 Η αγωγή διακόπτεται βάσει της Δ.15.  

 



 
 

Σημειώσεις: 
1. Όσες υποθέσεις δεν αναγράφονται στον πιο πάνω Πίνακα, δεν έχουν απασχολήσει το Δικαστήριο κατά την αναγραφόμενη σε αυτό 

ημερομηνία/δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας. 

 
2. Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων κατά την ημερομηνία και ώρα που είναι ορισμένες. Τυχόν 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 20.11.2012 Θα αρχίσει 

6.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 04.11.2020 Συνεχιζόμενη 

7.  4621/2012 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΧΧ Περατώθηκε 

8.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 18.11.2020 Θα αρχίσει 

9.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 16.10.2020 Συνεχιζόμενη 

10.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 22.10.2020 Συνεχιζόμενη 

11.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 20.10.2020 Θα αρχίσει 

12.  5868/2012 & 

5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 21.10.2020 Θα αρχίσει 

13.  69/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 19.10.2020 Θα αρχίσει 

14.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 11.01.2021 Θα αρχίσει 

15.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 16.11.2020 Θα αρχίσει 

16.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 12.11.2020 Θα αρχίσει 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276. 
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Ημερομηνία: 15.10.2020 

 

Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 15.10.20: 

 
 
1. Aγωγή 2456/19 
 
Η αίτηση ημ. 12.6.20 ορίζεται για οδηγίες στις 19.11.20 η ώρα 9.00.  Έκθεση υπεράσπισης 

να καταχωρηθεί δύο ημέρες προηγουμένως. 

 
2. Aγωγή 4890/09 
 
Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ ημ. 11.8.20 αναφορικά με τα ΜΕΜΟ ΕΒ2375/10  

 
Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 
 
 
3. Aγωγή 2058/15 
 
Η αίτηση ημ. 10.5.19 ορίζεται για προγραμματισμό στις 18.12.20 η ώρα 9.00 και για 

έλεγχο του εντάλματος σύλληψης. 

 
4. Aγωγή 2805/19 
 
Η αίτηση ημ. 28.2.20 ορίζεται για ακρόαση στις 19.1.21 η ώρα 11.00. Εκδίδεται ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου το οποίο να παραμείνει υπό αναστολή.   

 
5. Αγωγή 2003/17 

 

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

 

6. Aγωγή 95/16 
 
Αίτηση ημ. 30.6.20 

 
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος (α) της αίτησης ημ. 30.6.20.  Έξοδα στην πορεία 

της αίτησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Aγωγή 360/20 
 
Αίτηση ημ. 21.9.20 

 
Να τοποθετηθούν οι δικηγόροι ως προς την αναγκαιότητα καταχώρησης της αίτησης αφού 

στο φάκελο του δικαστηρίου δεν υπάρχει σημείωμα εμφάνισης.  Σύμφωνα με τη Νομική 

βάση της αίτησης φαίνεται να απαιτείται αυτή να γίνεται δια κλήσεως.  Ορίζεται για οδηγίες 

στις 22.10.20 η ώρα 9.00.  Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα κατά 

πόσο επιθυμούν να προωθήσουν την αίτηση. 

 
 
8. Aγωγή 1969/20 
 
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α, Β και Γ με την διαφοροποίηση «εντός 45 

ημερών» και Δ της αίτησης.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

9. Aγωγή 3317/12 
 
 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 23.10.20 η ώρα 9.00 για να καταλήξουν επί των εξόδων 

τα μέρη. 

 

10. Αγωγή 1927/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 9.4.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

11. Αίτηση 433/20 

 

Η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος και εγκρίνεται και η τροποποίηση 

επικυρώνεται.  Δίδονται οδηγίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 7(6) του περί Εταιρειών 

Νόμου, Κεφ. 113.  Ο χρόνος συμμόρφωσης καθορίζεται σε 15 ημέρες από τη σύνταξη του 

διατάγματος.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

12. Αγωγή 1244/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 21.1.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

 

 

 



 
 

MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 15.10.20 
 

1. Αιτ. Aποκλειστικής Χρήσης αρ. 24/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται  για 

ΚΕΘ στις 16.11.20 και ώρα 08:30. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. 

2. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  43/19 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται 

για ΚΕθ στις  16.11.20 και ώρα  08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. 

3. Αίτ.  Διατροφής αρ.  249/19 – H αίτηση ημερ.  3.8.20 ορίζεται για 

επίδοση στις  16.11.20 και ώρα 08:30. 

4. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  36/18 – H κυρίως αίτηση  ορίζεται 

για οδηγίες στις  19.11.20 και ώρα 08:30.   Δίδεται παράταση  για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων  εκ μέρους του Καθ’ου η αίτηση 

μέχρι τότε. 

5. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  173/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

δήλωση συμβιβασμού στις  2.11.20 και ώρα 08:30. 

6. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  111/18 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις  16.11.20  και ώρα 08:30.  Παρατείνεται  ο χρόνος  

αποκάλυψης και ανταλλαγής  εγγράφων όπως και ονομαστικός 

κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

7. Αιτ. Διατροφής αρ.  176/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

10.12.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

8. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  249/18 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται γι’ 

ακρόαση στις  14.1.21 και ώρα 10:30. 

9. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  256/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

KEΘ στις  16.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.   

10. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 421/19 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για KEΘ 

στις  16.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση και ανταπαίτηση να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε.   



 
 

11.  Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  72/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

επίδοση στις  16.11.20 και ώρα 08:30.   

12. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  324/19 – Η κυρίως αίτηση απορρίπτεται  

ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης. 

13. Αιτ. Διατροφής αρ.  173/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίδοση 

στις  16.11.20 και ώρα 08:30. 

14. Aιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  26/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες στις  19.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.   

15. Αιτ.  Γονικής Μέριμνας αρ.  437/19 – Ορίζεται εκ νέου για 

συμμόρφωση στις  16.11.20. 

16. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 40/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 

στις  16.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

17. Αιτ. Διατροφής αρ.  201/19 – H κυρίως αίτηση  ορίζεται  για οδηγίες  

στις  27.10.20 και ώρα 08;30.  Δίδεται παράταση  χρόνου αποκάλυψης 

και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι τότε. 

18. Αιτ.  Διατροφής αρ. 251/18 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται εκ νέου γι’ 

ακρόαση  με γραπτές αγορεύσεις την 1.12.20 και ώρα 08:30. 

19. Aιτ Γονικής Μέριμνας αρ.  118/20 - Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 

στις  16.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

20. Αιτ. Γονικής Μέριμνας  αρ.  144/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

ΚΕΘ στις  16.11.20 και ώρα 08:30.   Aπάντηση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.   Η μονομερής αίτηση  ορίζεται γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

στις  16.11.20 και ώρα 08:30. 

21. Aιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  263/20 - Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 

στις  16.11.20 και ώρα 08:30.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Η μονομερής αίτηση  ημερ.  7.8.20 ορίζεται γι’ ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις  στις  16.11.20.   Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  

10.11.20. 

22. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  243/20 – Ορίζεται εκ νέου για 

συμμόρφωση στις 17.12.20 και ώρα 08:30. 



 
 

23. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  4/20 – Ορίζεται εκ νέου για συμμόρφωση 

στις 17.12.20 και ώρα 08:30. 

24. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  405/19 – H κυρίως αίτηση ορίζεται  για 

οδηγίες στις  16.11.20 και ώρα 08:30.  Δίδεται παράταση  χρόνου για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους της Αιτήτριας μέχρι 

τότε. 

25. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  285/19 – Ορίζεται εκ νέου για 

συμμόρφωση στις 17.12.20 και ώρα 08:30. 

26. Αιτ. Διατροφής αρ.  66/19 – H κυρίως αίτηση ορίζεται  για οδηγίες στις 

29.10.20 και ώρα 08:30.  Δίδεται παράταση  χρόνου για αποκάλυψη 

εγγράφων εκ μέρους της Αιτήτριας μέχρι τότε. 

27. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  121/20 – H κυρίως αίτηση ορίζεται  για 

ΚΕΘ στις  16.11.20 και ώρα 08:30. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. 

28. Αιτ. Διατροφής αρ.  340/19 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις  

17.12.20.  Παράρτημα να καταχωρηθεί  μέχρι τότε. 

29. Αιτ. Διατροφής αρ.  105/20 – Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις  

16.11.20 και ώρα 08:30.  Aπάντηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

30. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 1/19 – Oρίζεται εκ νέου για συμμόρφωση 

στις  25.2.21 και ώρα 08:30. 

31. Aιτ. Διατροφής αρ.  287/18 – Η απόφαση επιφυλάχθηκε. 

32. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ.  14/20 -  Το προσωρινό διάταγμα 

ημερ.  21.7.20 ορίζεται για ΚΕΘ στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

μέχρι τότε. 

33. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ.  6/11 -  Η αίτηση ημερ.  24.9.19 

ορίζεται για επίδοση στις  26.11.20 και ώρα 08:30. 

34. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ.  10/19 – H κυρίως αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις  26.11.20 και ώρα 08:30.  Δίδεται παράταση για 

αποκάλυψη  και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 



 
 

35. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ.  26/18 -  Η κυρίως αίτηση ορίζεται  

για οδηγίες στις  27.11.20 και ώρα 08:30. 

36. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ.  46/18 -  Η κυρίως αίτηση ορίζεται  

για KΕΘ στις  26.11.20 και ώρα 08:30. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε. 

 
---------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  

ΚΑΣ Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΣΤΙΣ 15.10.2020 

 

1. Γονική Μέριμνα 214/20 – Κυρίως αίτηση και Μονομερής ορίστηκαν για Οδηγίες στις 

3.12.2020.  Ένσταση και Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

2. Γονική Μέριμνα 61/20 – Κυρίως και Μονομερής για Επίδοση για Καθ΄ου η αίτηση 2 

στις 19.11.2020. 

Κυρίως και Μονομερής για Καθ΄ης η αίτηση 1 για Οδηγίες την ίδια ημερομηνία. 

Ένσταση από την Καθ΄ης η αίτηση 1 μέχρι τότε. 

3. Γονική Μέριμνα 84/18 - Ορίστηκε για Οδηγίες στις 19.11.2020 η ώρα 9.00 π.μ.  Να 

ειδοποιηθεί το Γραφείο Ευημερίας για την ημερομηνία. 

4. Διατροφή 178/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 22.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

5. Περιουσιακές 42/20 –Ορίστηκε το Προσωρινό Διάταγμα για Ακρόαση (Γραπτές 

Αγορεύσεις) και η Κυρίως για ΚΕΘ στις 24.11.2020.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Γονική Μέριμνα 258/20 – Εκδόθηκαν διατάγματα 

7. Διατροφή 217/20 – Το Προσωρινό Διάταγμα ορίστηκε για Οδηγίες στις 3.11.2020.  

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
 

15 Οκτωβρίου 2020 
 

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

1 
 

41/15 Ακρόαση 11.02.2021 
(11:00) 

Ακρόαση 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

2 
 

174/20 Διατροφή 27.11.2020 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 
Έξοδα στην πορεία 

3 
 

264/20 Γονική Μέριμνα 27.11.2020 Επίδοση 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

4 
 

463/18 Γονική Μέριμνα 27.11.2020 Οδηγίες 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

5. 177/20 Διατροφή 27.11.2020 Επίδοση 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

6. 13/18 Περιουσιακές 
Διαφορές 

27.11.2020 Οδηγίες 
Κατάλογος μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας από τις δύο 
πλευρές μέχρι τότε 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

7. 24/20 Περιουσιακές 
Διαφορές 

27.11.20 ΚΕΘ 
Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 
τότε 
Καμιά διαταγή για έξοδα 

8. 372/19 Γονική Μέριμνα 19.11.20  ΚΕΘ (τελευταία φορά) 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 
Έξοδα στην πορεία 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 15.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

452/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με συνεχιζόμενη ακρόαση του 2014, ως εκ τούτου η ακρόαση θα 

αναβληθεί και θα οριστεί ξανά για ακρόαση στις 22.2.2021, η ώρα 9.30 π.μ.  Το 

Δικαστήριο θα επιθυμούσε, αν υπάρχει καλή πρόθεση εκ μέρους των συνηγόρων, να 

παραστούν ενώπιον του για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης στις 15.10.2020. 

453/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με συνεχιζόμενη ακρόαση του 2014, ως εκ τούτου η ακρόαση θα 

αναβληθεί και θα οριστεί ξανά για ακρόαση στις 22.2.2021, η ώρα 9.30 π.μ.  Το 

Δικαστήριο θα επιθυμούσε, αν υπάρχει καλή πρόθεση εκ μέρους των συνηγόρων, να 

παραστούν ενώπιον του για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης στις 15.10.2020. 

146/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει αίτημα αναβολής καθαρά 

για προσωπικούς λόγους του δικηγόρου των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν υπάρχει ένσταση από 

την άλλη πλευρά.  Σημειώνουμε ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με συνεχιζόμενη ακρόαση του 2014, ως εκ τούτου η ακρόαση της 

υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 3.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

χωρίς καμιά διαταγή για έξοδα. 

152/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Ενόψει παλαιότερης ακρόασης 

υπόθεσης του 2014, η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση 

στις 15.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ.  Το Δικαστήριο θα επιθυμούσε, αν υπάρχει καλή πρόθεση 

εκ μέρους των συνηγόρων, να παραστούν ενώπιον του για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης στις 15.10.2020. 

6/19  Στην παρούσα υπόθεση έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν έχει καταχωρηθεί από πλευράς του 

Αιτητή.  Αναμένετο ότι θα υπήρχε συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές, καθώς η 

υπόθεση έχει αναβληθεί επανειλημμένες φορές.  Θα δοθεί χρόνος μέχρι τις 29.10.2020 και 

η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στην παρουσία των συνηγόρων στις 3.11.2020, η ώρα 

9.00 π.μ. 



 
 

85/20  Έχει καταχωρηθεί εμφάνιση στις 14.9.2020 από πλευράς του Καθ’ ου η 

Αίτηση.  Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι 

τις 20.11.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 25.11.2020, η ώρα 9.00 

π.μ. 

165/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη φορά.  

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

20.11.2020 και ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 25.11.2020, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 15/10/20 

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

ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

876/14 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 11/03/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

877/14 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 11/03/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

596/15 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

του ότι το Πρωτοκολλητείο δεν έχει ενημερώσει τους Καθ’ 

ων η Αίτηση για την ημερομηνία ακρόασης.    

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 12/11/20 και 

ώρα 09.30π.μ.  καθότι  

 

407/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 10/06/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

43/18 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 07/07/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

70/18 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου η 

ώρα 9.00π.μ. 

 

122/19 Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν την ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων στην οποία να επισυνάπτονται τα 



 
 

έγγραφα που αποκαλύπτονται μέχρι τις 26/11/20.  Η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 03/12/20 και ώρα 

9.00π.μ.  

 

373/19 Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 17/12/20.  Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 12/01/21 και ώρα 9.00π.μ.  

 

388/19 Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 17/12/20.  Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 12/01/21 και ώρα 9.00π.μ.  

 

408/19 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου η 

ώρα 9.15π.μ. 

 

254/20 Ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση να εμφανιστεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου η ώρα 9.30π.μ. 

 

175/20 Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 4 μηνών από σήμερα. Στην ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/03/21 και ώρα 

9.00π.μ.  

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τη 

στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο τηλέφωνο 25806188 ή να αποστείλουν 

ηλεκτρονικό μήνυμα mpieri@dc.judicial.gov.cy ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο 

στον αριθμό 22660551. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 15/10/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 
Κ22/19  
Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.   
Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο 
χρόνος αποκάλυψης εγγράφων Καθ’ ου για 45 μέρες από σήμερα.  
Ορίζεται στις 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
 
 
Κ32/19  
Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  
Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο 
χρόνος αποκάλυψης εγγράφων Καθ’ ου για 45 μέρες από σήμερα. Θα δοθούν οδηγίες για 
ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας μεταξύ των διαδίκων, αφότου γίνει αποκάλυψη και 
ετοιμαστεί η Έκθεση.  
Ορίζεται στις 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
 
Κ33/19  
Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  
Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο 
χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ ου για 45 μέρες από σήμερα. Θα δοθούν οδηγίες 
για ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας μεταξύ των διαδίκων, αφότου γίνει  αποκάλυψη και 
ετοιμαστεί η Έκθεση.  
Ορίζεται στις 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
 
 
Κ37/19  
Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  
Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του.  
Ορίζεται στις 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
 
Κ45/19  
Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  
Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του.  
Ορίζεται στις 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



 
 

Κ51/19  
Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  
Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο 
χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Αιτητή για 45 μέρες από σήμερα. 
Ορίζεται στις 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
Κ56/19  
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 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
 
 
 
Κ68/19  
Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  
Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του. Παρατείνεται ο 
χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ ου για 45 μέρες από σήμερα.  
Ορίζεται στις 22/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 
 
 
Κ15/20  
Παραμένει για απόδειξη στις 22/01/21, ώρα 9:00. Δίδονται οδηγίες όπως είναι παρών ο 
αρμόδιος Λειτουργός Εκτιμήσεων.   
 
 
Ε156/17  
Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ακρόαση στις 22/01/2021 ώρα 11:00. Να 
ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας. Καμία 
διαταγή για έξοδα.  
 
 
Ε61/19 
Δίδεται άδεια στους Καθ’ ων για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, εντός 45 
ημερών. Η έγγραφη μαρτυρία των Καθ’ ων να καταχωρηθεί μέχρι 08/02/2021.  
Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 14/04/2021.   
Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.  
 
 
Ε96/20 
Παραμένει για απόδειξη στις 29/10/20, ώρα 9:00. 


