
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

14.9.2020 

 

 

 

Aιτήσεις: 

60/19 Εκδόθηκε διάταγμα όπως η αίτηση. 

 

10/20 Απορρίφθηκε μετά από επιστολών διαδίκων ότι διευθετήθηκε. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

την 14.09.2020 

 

ΑΓΩΓΗ 

3445/15  Η παρούσα ορίζεται για ακρόαση στις 11.03.2021 στις  

  11.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

14.9.2020 

 

Η εκδίκαση των πιο κάτω υποθέσεων θα διεξαχθεί κανονικά και οι δικηγόροι θα 

πρέπει να προσέλθουν στο Δικαστήριο κατά τις πιο κάτω ώρες: 

 

Αγωγές 

1314/20  8.40 

603/20   9.00 

 

Γεν. Αίτηση 167/20 9.20 

 

Οι πιο κάτω αγωγές ορίζονται για ακρόαση η ώρα 10.30: 

 

362/16   24.3.2021 

3444/15  29.3.2021 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  14/9/2020 

 

Αγωγή αρ. 686/17  Επαναορίζεται για Ακρόαση την 30/3/2021 ώρα 
09:00 

 

Συν. Αγωγές 5445/12  

και 1315/12 Ορίζονται για Ακρόαση την 11/11/2020 ώρα 09:00.  
Οι δικηγόροι να είναι έτοιμοι για την ακρόαση.   

 

Αγωγή αρ. 2532/15 Ορίζεται για Οδηγίες την 11/1/2021 ώρα 09:00.  
Εκδίδεται Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων για 
όλες τις πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις 
αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 40 ημερών 
από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2533/15 Ορίζεται για Οδηγίες την 11/1/2021 ώρα 09:00.  
Εκδίδεται Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων για 
όλες τις πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις 
αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 40 ημερών 
από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2534/15 Ορίζεται για Οδηγίες την 11/1/2021 ώρα 09:00.  
Εκδίδεται Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων για 
όλες τις πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις 
αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 40 ημερών 
από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1281/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 11/1/2021 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων των 
Εναγόντων παρατείνεται μέχρι 30/11/20. 

 

Αγωγή αρ. 1070/16 Ορίζεται για Οδηγίες την 11/1/2021 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την καταχώρηση του καταλόγου 
μαρτύρων της Εναγόμενης παρατείνεται μέχρι 
30/11/20. 

 

Αγωγή αρ. 1192/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 18/3/2021 ώρα 
09:00.   
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Αγωγή αρ. 4713/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 8/4/2021 ώρα 
09:00.   

 

Γεν. Αίτηση αρ. 57/20 Ορίζεται για Επίδοση στην Καθ’ ης η Αίτηση 
Εταιρεία (Πωλητή) την 11/1/2021 ώρα 09:00. 

 

Γεν. Αίτηση αρ. 25/19 Ορίζεται για Επίδοση την 11/1/2021 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 4643/15 Ορίζεται για Οδηγίες την 12/1/2021 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων των 
Εναγομένων παρατείνεται μέχρι 30/11/20. 

 

Αγωγή αρ. 571/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 12/1/2021 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων των 
Εναγομένων παρατείνεται μέχρι 30/11/20. 

 

Αγωγή αρ. 506/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 12/1/2021 ώρα 09:00.  
Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση του 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε 
πλευράς μέχρι 30/11/20. 

 

Αγωγή αρ. 1658/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 12/1/2021 ώρα 09:00.  
Εκδίδεται Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων για 
όλες τις πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις 
αποκάλυψης να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών 
από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 835/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 12/1/2021 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την καταχώρηση του ονομαστικού 
καταλόγου μαρτύρων της Εναγόμενης 
παρατείνεται μέχρι 30/11/20. 

 

Διαχείριση αρ. 44/13 Ορίζεται για Οδηγίες την 26/1/2021 ώρα 09:00.  
Τελικοί Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
15/1/2021.  Αν δεν υπάρχουν καταχωρημένοι 
Τελικοί Λογαριασμοί μέχρι τότε θα εκδοθεί ένταλμα 
σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή. 
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Διαχείριση αρ. 109/04 Ορίζεται για Οδηγίες την 26/1/2021 ώρα 09:00.  
Τελικοί Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
15/1/2021.  Αν δεν υπάρχουν καταχωρημένοι 
Τελικοί Λογαριασμοί μέχρι τότε θα εκδοθεί ένταλμα 
σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή. 

 

Διαχείριση αρ. 427/12 Ορίζεται για Οδηγίες την 26/1/2021 ώρα 09:00.  
Τελικοί Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
15/1/2021.  Αν δεν υπάρχουν καταχωρημένοι 
Τελικοί Λογαριασμοί μέχρι τότε θα εκδοθεί ένταλμα 
σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή. 

 

Διαχείριση αρ. 292/13 Το Ένταλμα Σύλληψης που εκκρεμεί εναντίον του 
Διαχειριστή ορίζεται για Έλεγχο την 26/1/2021 ώρα 
09:00. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  14/9/2020 

 

 

Αρ. Αγωγής 194/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 16/11/20 ώρα 
09:00. Διαπιστώνεται ότι μόνο ο 
Εναγόμενος 6 έχει συμμορφωθεί με τις 
οδηγίες του Δικαστηρίου.  Στο φάκελο 
υπάρχει ονομαστικός κατάλογος και 
σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των 
Εναγόντων. Δεν υπάρχει ένορκη 
Αποκάλυψη εγγράφων από τους Ενάγοντες 
ούτε και από τους υπόλοιπους 
Εναγομένους.  Ως εκ τούτου δίδονται 
οδηγίες να καταχωρηθεί ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων από Ενάγοντες και τους 
Εναγομένους 1-5, 7 και 8 εντός ενός μηνός 
από σήμερα.  Περαιτέρω εντός 2 μηνών 
από σήμερα οι Εναγόμενοι 1-5, 7 και 8 να 
καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο και 
Σύνοψη Μαρτυρίας. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 734/19 Ορίζεται για Ακρόαση την 9.3.21 και ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2187/19 Αιτ. Ημερ. 3.1.20. Η Αίτηση ημερ. 3.1.20 
απορρίπτεται άνευ βλάβης των 
δικαιωμάτων του Ενάγοντα με έξοδα υπέρ 
του Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ου η 
αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 1870/19 Αίτ. Ημερ. 25.2.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη 16.11.20 και ώρα 9:00 π.μ.  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 40 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  
Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 2975/18 Ορίζεται για Ακρόαση την 8.3.21 και ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία αν δεν 
έχουν καλυφθεί. 
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Αρ. Αγωγής 1848/18 Η Αγωγή σε σχέση με τον Εναγόμενο 2 
ορίζεται για Ακρόαση την 10.3.21 και ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία εάν δεν 
έχουν καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 888/18 Ορίζεται για Ακρόαση την 12.3.21 και ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία εάν δεν 
έχουν καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 239/18 Ορίζεται για Οδηγίες 16.11.20 και ώρα 9:00 
π.μ.  (Ένορκη Αποκάλυψη Εγγράφων να 
καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές εντός 
2 μηνών από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 126/17 Ορίζεται για Ακρόαση την 11.3.21 και ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 390/16 Η Ακρόαση αναβάλλεται λόγω άλλων 
παλαιότερων υποθέσεων και ορίζεται για 
Ακρόαση την 16.3.21 και ώρα 10:00 π.μ.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1227/17 Αίτηση ημερ. 7.8.19.  Η αίτηση ημερ. 
7.8.19 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του 
Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 5368/15 Ορίζεται για Οδηγίες 16.11.20 και ώρα 9:00 
π.μ.  (Ένορκη Αποκάλυψη Εγγράφων από 
Ενάγοντα να καταχωρηθεί εντός ενός μηνός 
από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία, σε καμία 
περίπτωση εναντίον των Εναγομένων.  
Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 2543/15 Ορίζεται για Οδηγίες 16.11.20 και ώρα 9:00 
π.μ.  (Κατάλογος Μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας να καταχωρηθεί από όλες τις 
πλευρές εντός 45 ημερών από σήμερα).    
Έξοδα στην πορεία εάν δεν έχουν καλυφθεί. 
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Αρ. Αγωγής 2031/15 Ορίζεται για Οδηγίες 16.11.20 ώρα 9:00 
π.μ.  (Ένορκη Αποκάλυψη Εγγράφων να 
καταχωρηθεί από τους Εναγομένους εντός 
45 ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην 
πορεία εάν δεν έχουν καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 5092/14 Ορίζεται για Ακρόαση την 25.2.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3804/14 Ορίζεται για Ακρόαση την 5.2.21 ώρα 10:00 
π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3523/14 Ορίζεται για Ακρόαση την 5.3.21 ώρα 10:00 
π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 721/13 Ορίζεται για Ακρόαση την 11.1.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 713/13 Μετά από αίτημα των Εναγόντων ορίζεται 
για Ακρόαση την 14.1.21 ώρα 10:00 π.μ. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2086/13 Ορίζεται για Ακρόαση την 21.1.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5218/13 Ορίζεται για Ακρόαση την 25.1.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5537/13 Ορίζεται για Ακρόαση την 29.1.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5646/13 Ορίζεται για Ακρόαση την 3.2.21 ώρα 10:00 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1638/12 Κατόπιν αιτήματος όλων των διαδίκων το 
οποίο εγκρίνεται η Αγωγή ορίζεται εκ νέου 
για Ακρόαση στις 20.10.20 ώρα 10:00 π.μ.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 
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Αρ. Παραπομπής 26/19 Η Παραπομπή ορίζεται για Οδηγίες 
16.11.20 ώρα 9:00 π.μ.  (κατάλογος 
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας) να 
καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 50 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Διαχείρισης 367/15 Η Διαχείριση ορίζεται για Οδηγίες 25.1.21 
ώρα 9:00 π.μ.   (Ενδιάμεσοι ή τελικοί 
λογαριασμοί) να καταχωρηθούν άμεσα.  

 

Αρ. Γενικής αίτησης 228/18 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση 4.12.20 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία εάν δεν 
έχουν καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 333/16 Αίτηση ημερ. 7.5.20.  Η αίτηση ημερ. 
7.5.20 απορρίπτεται καθότι είναι άνευ 
αντικειμένου.  Η αγωγή εναντίον των 
Εναγομένων 2, 3 και 4 έχει απορριφθεί 
λόγω μη προώθησης στις 19.8.19.  Καμία 
διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3141/12 Κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του 
Ενάγοντα το αίτημα εγκρίνεται.  Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση 24.11.20 ώρα 10:00 
π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η ένορκη 
αποκάλυψη εγγράφων η οποία 
καταχωρήθηκε εκπρόθεσμα καθίσταται 
εμπρόθεσμη. 

 

Αρ. Αγωγής 4495/11 Κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου των 
Εναγομένων λόγω προβλήματος υγείας, η 
Ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η 
αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.10.20 
ώρα 10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2064/15 Η αγωγή σε σχέση με τους Εναγομένους 2, 
3 και 4 ορίζεται για Οδηγίες την 16.11.20 
ώρα 9:00 π.μ.  (Κατάλογος μαρτύρων και 
Σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από 
όλους εντός 45 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία αν δεν έχουν καλυφθεί.  
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Η αγωγή σε σχέση με την εναγομένη 1 
απορρίπτεται, η κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

Αρ. Αγωγής 1629/19 Αίτηση ημερ. 2.7.20.  Εκδίδεται απόφαση 
υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των 
Εναγομένων 1 και 2 αλληλέγγυα και 
κεχωρισμένα ως η παράγρ. 8 (1) (α) και (β) 
της Ένορκης Δήλωσης, πλέον €2.350 
δικηγορικά έξοδα, πλέον Φ.Π.Α. επί των 
δικηγορικών εξόδων, πλέον €60 έξοδα 
επίδοσης.  Περαιτέρω εναντίον του 
Εναγομένου 1 εκδίδονται διατάγματα και 
οδηγίες ως η Ένορκη Δήλωση, παράγρ. 8 
(2) (α). 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 178/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της 
Αίτησης.  Τα έξοδα να ακολουθήσουν το 
αποτέλεσμα της Αγωγής. 

 

Αρ. Αγωγής 1106/18 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α της 
αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1729/18 Αίτηση ημερ. 13.11.19.  Η Αίτηση ημερ. 
13.11.19 ορίζεται για Ακρόαση την 13.10.20 
ώρα 8:30.  (γραπτές αγορεύσεις να 
καταχωρηθούν μέχρι 13.10.20 ώρα 8:30.  
Το Διάταγμα σε ισχύ.  Την ίδια ημερομηνία 
παραμένουν για οδηγίες οι Αιτήσεις ημερ. 
25.11.19 και 17.10.19. 

 

Αρ. Διαχείρισης 155/11 Η Διαχείριση ορίζεται για Οδηγίες την 
16.11.20 ώρα 9:00.  Το Πρωτοκολλητείο να 
εκδώσει κλήση ώστε ο Διαχειριστής να είναι 
παρών στο Δικαστήριο κατά την πιο πάνω 
ημερομηνία και ώρα. 

 

Αρ. Αγωγής 113/18 Επιφυλάχθηκε Ενδιάμεση Απόφαση στην 
Αίτηση Ημερ. 13.1.20. Έξοδα δίκης. 
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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    14/9/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

402/20 

Η αίτηση ημερ. 9.3.20 ορίζεται στις 17.9.20 και ώρα 9:00 για οδηγίες.  Η 

παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

4782/14 

Ακρόαση 2.4.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

4144/13 

Ακρόαση 1.12.20 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

1550/14 

Ακρόαση 2.4.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

5489/14 

Ακρόαση 5.4.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

4495/14 

Ακρόαση 5.4.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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1191/18 

Ακρόαση 3.5.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

546/19 

Η αίτηση ημερ. 18.10.19  ορίζεται για απόδειξη στις 23.9.20 και ώρα 8:30 

εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 18.9.20.   Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αίτησης.  

 

 

25/20 

Η αίτηση ημερ. 3.3.20  ορίζεται για απόδειξη στις 28.9.20 και ώρα 8:30 εκτός 

εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 21.9.20.   Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αίτησης.  

 

 

292/10 

Η αίτηση ημερ. 21.7.20 εγκρίνεται.  Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 

A, B και Γ της αίτησης.   Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

3517/17 

Η αίτηση ημερ. 3.7.20 εγκρίνεται.  Δίδεται άδεια για την έκδοση και επίδοση 

ειδοποίησης τριτοδιαδίκου προς το πρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση.  

Ο χρόνος επίδοσης της ειδοποίησης τριτοδιαδίκου προς το πιο πάνω 

πρόσωπο ορίζεται σε 30 ημέρες από σήμερα.  Η πλευρά του Αιτητή να 

ζητήσει σύνταξη του παρόντος διατάγματος το αργότερο μέχρι 16.9.20.  Τα 

έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται.  

 

 

281/07 
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Η αίτηση ημερ. 3.7.20 εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 

της Αίτησης.  Το διάταγμα θα έχει ισχύ 1 χρόνο από σήμερα.   Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

203/07 

Η αίτηση ημερ. 3.7.20 εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο δίδεται άδεια 

για εκτέλεση της απόφασης εναντίον των Καθ΄ ων η Αίτηση 1, 2, 3 4 ημερ. 

21.9.07 για περίοδο 1 έτους από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

154/06 

Η αίτηση ημερ. 3.7.20 εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Γ της 

αίτησης.   Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

1727/13 

Για οδηγίες για τους Εναγόμενους 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 στις 23.9.20 και ώρα 9:00 

για να ελεγχθεί αν έχει καταχωρηθεί ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου για 

ενάγοντα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ.30/4/2020 και 

της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που 

είναι ορισμένες στις 14.09.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Αγωγή Αρ. 391/20 Η Αίτηση ημερ. 03.07.2020 απορρίπτεται με έξοδα λόγω 

καταχώρησης Σημειώματος Εμφάνισης.   

Αγωγή Αρ. 2121/19 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση.   

Αγωγή Αρ. 1420/19 Ορίζεται για Οδηγίες 06.11.2020 στις 9:00 π.μ.  Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  

Αγωγή Αρ. 3111/18 Η Αίτηση ημερ. 23.12.2019 απορρίπτεται λόγω μη 

προώθησης. 

Αγωγή Αρ. 580/18 Η Αίτηση ημερ. 02.09.2019 ορίζεται για Ακρόαση (με 

γραπτές αγορεύσεις) 02.10.2020 στις 11:00 π.μ. Την ίδια 

ημερομηνία ορίζεται για Οδηγίες και η Αγωγή.  

Αγωγή Αρ. 1327/18 Η Αγωγή (για την εναγόμενη 2) ορίζεται για Ακρόαση 

24.05.2021   στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3294/17 Η Αίτηση ημερ. 11.02.2020 ορίζεται για Ακρόαση 

22.10.2020 στις 11:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

4 μέρες προηγουμένως. 

Αγωγή Αρ. 293/16  Ορίζεται για Ακρόαση 09.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 5250/15 Ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς συμβιβασμού 16.10.2021 

στις 9:00 π.μ.  
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Αγωγή Αρ. 5154/15 Ορίζεται για Ακρόαση 09.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2615/15 Ορίζεται για Ακρόαση 15.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2440/15 Ορίζεται για Απόδειξη 30.09.2020 στις 9:00 π.μ. Δόθηκε 

άδεια στους δικηγόρους των εναγομένων να αποσυρθούν.    

Αγωγή Αρ. 5737/14 Ορίζεται για Ακρόαση 19.02.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4226/14 Ορίζεται για Ακρόαση 05.11.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3186/14 Ορίζεται για Ακρόαση 04.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2873/14 Ορίζεται για Ακρόαση 26.02.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3050/14 Ορίζεται για Ακρόαση 05.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1839/09 Οι δύο αιτήσεις ημερ. 20.09.2018 ορίζονται για Ακρόαση 

στις 12.10.2020 στις 11:00 π.μ. Να ειδοποιηθεί ο Αιτητής 

από το Πρωτοκολλητείο με σχετική επίδοση-ειδοποίηση 

στη διεύθυνση: Καλλισθένη 11, Περιοχή ΡΙΚ, Λευκωσία.  

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των καθ’  ων η 

αίτηση.   

Αγωγή Αρ. 679/08 Η Αίτηση εγκρίθηκε.  Το τεκμήριο να επιστραφεί αφού 

καταχωρηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου πιστό 

αντίγραφο.   

Παραπομπή 32/12 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση.  

Αγωγή Αρ. 848/12 Ορίζεται για Ακρόαση 19.10.2020 στις 11:00 π.μ. Η ημερ. 

15.09.2020 ακυρώνεται.  

Γεν. Αίτηση 140/20 Ορίζεται για Οδηγίες 21.09.2020 στις 9:30 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 212/07 Δόθηκε άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο 2 ετών 

από σήμερα.   

Γεν. Αίτηση 209/07 Δόθηκε άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο 2 ετών 

από σήμερα.   

Εταιρεία 611/17 Ορίζεται για Οδηγίες 16.10.2020 στις 9:00 π.μ.  
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Ημερομηνία:  14.9.20 

 

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  14.9.20 αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αρ. Γεν Αίτησης 139/20 

(ημερομηνίας 14.7.20)  - Δίδεται άδεια για σφράγιση του  

κλητηρίου εντάλματος της αγωγής  

που θα καταχωρηθεί εναντίον του 

προτιθέμενου Εναγόμενου ως το 

αντίγραφο, Τεκμήριο 8, που 

επισυνάπτεται στην ένορκο δήλωση 

που συνοδεύει την Αίτηση. 

 

Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής το 

κλητήριο της οποίας θα σφραγιστεί 

και καταχωρηθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 4718/12  - Ακρόαση 2.10.20, ώρα 11.00 π.μ.   

Καμία διαταγή για έξοδα.  

      (Αμφότερες οι πλευρές να είναι  

έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης) 

 

Αρ. Αγωγής  5963/13   - Ακρόαση 22.2.21, ώρα 11.00 π.μ.  

      Καμία διαταγή για έξοδα. 

      (Αμφότερες οι πλευρές να είναι  

έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης) 

 

Αρ. Αγωγής 4315/14  -  Ακρόαση 8.3.21, ώρα 11.00 π.μ.  
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      Καμία διαταγή για έξοδα. 

      (Αμφότερες οι πλευρές να είναι  

έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης) 

 

Αρ. Αγωγής 2254/14  - Ακρόαση 3.3.21, ώρα 11.00 π.μ.    

      Καμία διαταγή για έξοδα. 

      (Αμφότερες οι πλευρές να είναι  

έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης) 

 

Αρ. Αγωγής 3753/16  - Ακρόαση 5.3.21, ώρα 11.00 π.μ.    

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3453/16  - Ακρόαση 4.3.21, ώρα 11.00 π.μ. 

      Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

Αρ. Αγωγής 857/17   - Ακρόαση 4.3.21, ώρα 11.00 π.μ.  

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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 14/9/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Γενική Αίτηση 60/19 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 7/12/20 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γενική Αίτηση (εταιρεία) 142/20 – Μονομερής αίτηση ημερ. 14/7/20 

Δίδεται άδεια και εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Τα 

έξοδα επιφυλάσσονται. 

  

Αγωγή 2959/18 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 11/2/20 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από 

σήμερα και επιθεώρησης των αποκαλυφθέντων εγγράφων εντός περαιτέρω 

20 ημερών από την αποκάλυψη τους  

Η Αγωγή ορίζεται την 2/12/20 και ώρα 8:30 για Οδηγίες αναφορικά με την 

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

κατά την ακρόαση. 

 

Γενική Αίτηση (εταιρεία) 401/20 

Κυρίως αίτηση ημερ. 7/9/20 

Η αίτηση εγκρίνεται και η τροποποίηση επικυρώνεται. 

Πιστοποιημένο αντίγραφο του διατάγματος μαζί με τυπωμένο αντίγραφο του 

τροποποιημένου ιδρυτικού εγγράφου, να παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών 

εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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Αγωγή 842/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 11/2/20 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εντός 45 ημερών από 

σήμερα και όπως εντός περαιτέρω 20 ημερών οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα 

αποκαλυφθέντα έγγραφα. Περαιτέρω όπως καταχωρηθούν ένορκες δηλώσεις 

εντός ενός μηνός από σήμερα σε σχέση με τα έγγραφα προς κατάθεση στο 

δικαστήριο. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 30/11/20 η ώρα 8:30 π.μ. για Οδηγίες 

αναφορικά με την έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί 

από κάθε διάδικο κατά την ακρόαση. Έξοδα στην πορεία 

 

Αγωγή 1416/19  

Δίνονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα, οι Ενάγοντες προβούν 

σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και εφοδιάσουν με αντίγραφα 

αυτών την Εναγόμενη 1, εντός περαιτέρω 15 ημερών από την αποκάλυψη. 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16/11/20 η ώρα 9:00 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Εναγόμενης 1. 

Το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει τους Ενάγοντες σχετικά για τα πιο πάνω. 

 

Αγωγή 1697/17 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 31/5/21 η ώρα 11:00 π.μ..  Χωρίς 

έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 213/19 

Οδηγίες 17/11/20 η ώρα 9:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 1654/14 

Ακρόαση 15/2/21 η ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 147/20 

Απόδειξη 18/9/20 η ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 
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Γεν. Αίτηση 334/10 – Αίτηση ημερ. 21/7/20 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.  Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

 

 

Γεν. Αίτηση 269/06 – Αίτηση ημερ. 3/7/20 

Άδεια δίδεται, εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 1365/06 – Αίτηση ημερ. 10/7/20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

  

Αγωγή 1246/18  

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα, ο Ενάγοντας προβεί σε 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και εφοδιάσει με αντίγραφα αυτών 

την Εναγόμενη εντός περαιτέρω 15 ημερών από την αποκάλυψη.   

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16/11/20 η ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία 

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον της Εναγόμενης. 

 

Αγωγή 538/15 

Ακρόαση 10/3/21 η ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 4580/12 

Ορίζεται για προγραμματισμό της Ακρόασης 21/9/20 η ώρα 9:00.  Οι 

δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αγωγή 1/14 

Ορίζεται για Ακρόαση 08/02/20201 και ώρα 11.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 3720/14 

Ακρόαση 18/2/21 η ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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Αγωγή 3400/13 

Ακρόαση 09/2/21 η ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 550/09 – Αίτηση Ανανέωσης Memo ημερ. 13/7/20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α για δέκα έτη. Χωρίς έξοδα 

 

Γεν. Αίτηση 347/10 – Αίτηση ημερ. 21/7/20 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αγωγή 1928/18 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 17/12/19 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα οι Εναγόμενοι 2 και 3 

προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και εφοδιάσουν με 

αντίγραφα αυτών τους υπόλοιπους διαδίκους εντός περαιτέρω 15 ημερών 

από την αποκάλυψη.  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 2/12/20 η ώρα 9:00.  Τα 

έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων και της 

Εναγόμενης 1. 

 

Αγωγή 3084/18 

Προγραμματισμό 18/9/20 η ώρα 9:00, για να ξεκαθαρίσει το θέμα της 

εκπροσώπησης της Ενάγουσας.  Οι διάδικοι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

…./Ε.Π. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 14.09.2020 

ΕΝΩΠΙΟΝ: ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ. 

 

Γενική Αίτηση 273/2006: Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 28.09.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Δίδεται άδεια για 

καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης με την οποία να παρέχονται τυχόν εξηγήσεις για την 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων εκτέλεσης από το 2008 και μετέπειτα και τυχόν γεγονότα που να δείχνουν 

ότι είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να δοθεί άδεια εκτέλεσης. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

και γραπτή αγόρευση να καταχωριστούν ως την 28.09.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 

Γενική Αίτηση 282/2007: Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 28.09.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Δίδεται άδεια για 

καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης με την οποία να παρέχονται τυχόν εξηγήσεις για την 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων εκτέλεσης από το 2008 και μετέπειτα και τυχόν γεγονότα που να δείχνουν 

ότι είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να δοθεί άδεια εκτέλεσης. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

και γραπτή αγόρευση να καταχωριστούν ως την 28.09.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 

Αγωγή 680/2008: Η Αίτηση εγκρίνεται.  Το αναφερθέν τεκμήριο να επιστραφεί στον δικηγόρο των Αιτητών, 

αφού καταχωριστεί αντίγραφο προς αντικατάστασή του. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Γενική Αίτηση 318/2010: Διάταγμα ως το Α της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 2127/2012: Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.10.2020 ώρα 9:00 π.μ. (για να αρχίσει). Έξοδα στην 

πορεία. Για τυχόν διευθέτησή της, να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο προηγουμένως. 

Αγωγή 187/2013: Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.11.2020 ώρα 9:00 π.μ. (για να αρχίσει). Έξοδα στην 

πορεία. Για τυχόν διευθέτησή της, να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο προηγουμένως. 

Αγωγή 248/2013: Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 24.09.2020 ώρα 9:00 π.μ. (για να αρχίσει). Έξοδα στην 

πορεία. Για τυχόν διευθέτησή της, να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο προηγουμένως.  

Αγωγή 4343/2013: Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.01.2021 ώρα 9:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 4545/2013: Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.01.2021 ώρα 9:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 3427/2015: H αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.05.2021 ώρα 10:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία 

Αγωγή 2385/2016: Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.05.2021 ώρα 10:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία (τυχόν 

κλήση στον Αστ.1775 να είναι με το ίδιο ημερομίσθιο). 
 

Αγωγή 1699/2017: Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.06.2021 ώρα 10:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή 240/2018: Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.06.2021 ώρα 10:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 729/2019: Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 09.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα επιφυλάσσονται. 

Αγωγή 141/2020: Άδεια για σφράγιση ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα. 
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Ημερομηνία: 14.09.2020 

 

Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 14.9.20: 

 

 

1.  Αίτηση Εταιρείας 318/20 

 

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως οι παραγράφοι Α και Β.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

2.  Aγωγή 144/20 

 

 

Ορίζεται για οδηγίες 21.09.20 η ώρα 9.00 πμ.  Ο δικηγόρος να είναι στο Δικαστήριο 

 

 

3.  Αγωγή 64/10  

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως η Αίτηση. 

 

 

4.  Αγωγή 1123/06 

 

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως το Α της Αίτησης.   
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5.  Αγωγή 286/10 

 

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως το Α και Β της Αίτησης.   

 

 

6.  Αγωγή 288/10 

 

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως το Α της Αίτησης.   

 

 

7.  Αγωγή 321/10 

 

 

Εκδίδεται Διάταγμα ως το Α της Αίτησης.   

 

 

 

8.  Αγωγή 238/19 

 

 

Ορίζεται για ακρόαση 18.11.12 η ώρα 8.30 π.μ.  Δικηγόροι και μάρτυρες να είναι 

παρόντες. 

 

 

9.  Αγωγή 4114/15 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 18.03.21 η ώρα 11.00 π.μ. 
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10.  Αγωγή 258/19 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 20.09.21 η ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

11.  Αγωγή 1352/13 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 18.01.21 η ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

12.  Αγωγή 308/17 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 31.05.21 η ώρα  11.00 π.μ. 

 

 

13.  Αγωγή 269/20 

 

 

Ορίζεται για απόδειξη στις 30.09.20 η ώρα 9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση 7 ημέρες προηγουμένως. 

 

 

14.  Αγωγή 3306/16 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 31.05.21 η ώρα 9.00 π.μ. 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

14.9.20 

 

1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 249/18 -  Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για  οδηγίες στις  15.10.20 και ώρα 08:30.   Δόθηκε 

παράταση χρόνου στην Καθ’ης η αίτηση  για καταχώριση  

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 

2. Αιτ. Διατροφής αρ.  124/20 – Επιφυλάχθηκε ενδιάμεση 

απόφαση στην αίτηση ημερ.  26.6.20. Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  15.10.20 και ώρα 08:30.   

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

14 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

 

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

1 

 

191/18 Γονική Μέριμνα 

(Κυρίως αίτηση) 

30.10.20 Οδηγίες 

Η κλήση του Καθ΄ου η αίτηση 
να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία 

2 

 

14/18 Χρήση Οικογ. 
Στέγης 

28.9.20 Δήλωση Συμβιβασμού 

Διάδικοι να είναι παρόντες 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

3 

 

286/19 

 

Γονική Μέριμνα 2.10.2020 Οδηγίες 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

4 

 

199/19 Διατροφή 

(Κλήση για 
οδηγίες ημερ. 
27.5.20) 

21.9.2020 Οδηγίες 

Καμιά διαταγή για έξοδα 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 14.9.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

83/17  Έχει καταχωρηθεί ένσταση επί της ενδιάμεσης αίτησης ημερ. 

16.6.2020 από πλευράς της Αιτήτριας.  Ως εκ τούτου, η υπόθεση παραμένει 

για τις 14.9.2020 για να δοθεί ημερομηνία ακρόασης στην αίτηση. 

262/18 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες στις 14.9.2020.  Η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων επιβάλλεται. 

266/19 Η παρούσα υπόθεση παρέμεινε στις 14.9.2020 για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση και 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 9.9.2020.  Από τον 

φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι δεν έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση, ως εκ τούτου 

παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 6.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

στις 9.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

304/19 Ενόψει του θέματος της συνένωσης της παρούσας υπόθεσης με 

την υπόθεση αρ. 277/19 & 279/18, η υπόθεση παραμένει στις 14.9.2020 

όπου επιβάλλεται η φυσική παρουσία των συνηγόρων. 

344/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Είχαν δοθεί οδηγίες για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Υπάρχει συμμόρφωση και από 

τις δύο πλευρές.  Ως εκ τούτου, ορίζεται για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης με τη φυσική παρουσία των συνηγόρων, στις 8.10.2020 η ώρα 9.00 

π.μ. 

379/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 14.9.2020.  Η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων στο Δικαστήριο επιβάλλεται, για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης. 
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386/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 23.7.2020.  Είχε 

παραταθεί ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς της Αιτήτριας 

και καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο 

πλευρές μέχρι τις 7.9.2020.  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι 

υπάρχει πλήρης συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η αίτηση.  Από 

πλευράς της Αιτήτριας δεν έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας.  Έχει αποσταλεί e-mail προς το Δικαστήριο από πλευράς 

Αιτήτριας ημερ. 9.9.2020 όπου επισυνάπτεται και e-mail από πλευράς των 

Καθ’ ων η Αίτηση, οι οποίοι δεν φέρουν ένσταση να δοθεί περαιτέρω χρόνος.  

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις 6.10.2020 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 9.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

82/20  Η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη 

φορά.  Είχαν δοθεί με την επιστολή ορισμού οδηγίες για αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 10.9.2020.  Έχει καταχωρηθεί από την πλευρά 

του Αίτηση.  Δεν έχει καταχωρηθεί από την πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 6.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 9.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

91/20  Η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη 

φορά.  Είχαν δοθεί με την επιστολή ορισμού οδηγίες για αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 10.9.2020.  Έχει καταχωρηθεί από την πλευρά 

των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν έχει καταχωρηθεί από πλευράς της Αιτήτριας.  

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 6.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 9.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

95/20  Η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη 

φορά.  Είχαν δοθεί με την επιστολή ορισμού οδηγίες για αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 10.9.2020.  Υπάρχει συμμόρφωση και από τις 

δύο πλευρές.  Δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τις 16.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 

20.10.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 
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Υ.Σ.  Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 

επικοινωνήσουν με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο 

τηλέφωνο 22369705 ή να αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 

22660551 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

14/9/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

601/15 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/11/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

To Δικαστήριο αναμένει ενημέρωση από τους δικηγόρους 

σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης. 

 

13/17 Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσει κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 09/11/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/11/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

15/17 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 26/11/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 7/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

255/17 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων που προηγούνται της παρούσας. 

 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 22/03/21 και 

ώρα 10.30π.μ. 

 

72/18 Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 26/11/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 9/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 
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246/18 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

Σε περίπτωση που οι δικηγόροι του Αιτητή επιθυμούν να 

αποσυρθούν από δικηγόροι του Αιτητή παρακαλούνται 

όπως αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

Δικαστήριο συνοδευόμενο από  επιβεβαίωση ότι ο Αιτητής 

έχει λάβει γνώση της πρόθεσης τους για απόσυρση (ή 

ενημέρωση από άλλο δικηγόρο ότι έχει λάβει οδηγίες για 

να εμφανιστεί για τον Αιτητή). 

103/18 Η υπόθεση ορίζεται για Aκρόαση στις 23/06/21 και ώρα 

10.30π.μ. 

 

95/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 07/12/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 21/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

154/19 Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους και 

των δύο πλευρών να καταχωρηθεί μέχρι τις 9/11/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 25/11/20 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

110/19 Τόσο η Κυρίως Αίτηση όσο και η Αίτηση Τροποποίησης 

ορίζονται για Οδηγίες στις 22/10/20 και ώρα 9.00π.μ.   

 

Τυχόν ένσταση της πλευράς της Αιτήτριας στην Αίτηση 

Τροποποίησης να καταχωρηθεί μέχρι τις 14/10/20. 

 

361/19 Να καταχωρηθούν συμπληρωματικές ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης εγγράφων τόσο από την πλευρά του Αιτητή 

όσο και από την πλευρά των Καθ’ ων η Άιτηση στις οποίες 

να επισυνάπτονται τα έγγραφα που έχουν αποκαλυφθεί 
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ούτως ώστε να συμμορφωθούν με το σχετικό διάταγμα 

αποκάλυψης εγγράφων του Δικαστηρίου.  

 

Οι συμπληρωματικές ένορκες δηλώσεις να καταχωρηθούν 

μέχρι τις 02/11/20.  

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/11/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο τηλέφωνο 25806188 ή να 

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

τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

14/9/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

383/19 Δεν έχει καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες και παράρτημα.  

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Κλήση για οδηγίες και παραρτήματα να 

καταχωρηθούν μέχρι την 16/10/2020. 

20/17 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/10/2020.  Κατά 

την ημέρα εκείνη όλες οι πλευρές να παρουσιαστούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου η ώρα 9.30 π.μ. 

22/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Όλες οι πλευρές να επικοινωνήσουν 

ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με το Δικαστήριο την 

20/10/2020 η ώρα 9.30 π.μ. 

446/17 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Δίδεται άδεια στους Καθ’ ων η αίτηση να 

καταχωρήσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 16/10/2020. 

279/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 2/11/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Δίδεται παράταση στην πλευρά του Αιτητή να 

προβεί σε αποκάλυψη εγγράφων μέχρι την 26/10/2020. 

249/18 Από το φάκελο της υπόθεσης προκύπτει ότι οι Καθ’ ων η 

αίτηση 1 δεν καταχώρησαν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η υπόθεση ορίζεται 

για οδηγίες την 2/11/2020 η ώρα 9.00 π.μ..  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από τους 

Καθ’ ων η αίτηση 1 να καταχωρηθούν μέχρι την 

22/10/2020. 

253/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 2/11/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Δίδεται άδεια στην πλευρά της Αιτήτριας να 
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καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 22/10/2020. 

Συν. αιτήσεις 36/19 

κ.α. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 26/10/2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  Όλες οι πλευρές να παρουσιαστούν κατά την 

ημερομηνία εκείνη ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.30 

π.μ. 

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. 

 

 


