
 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.7.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

910/20 Η αίτηση ημερ. 30.6.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα.  

(Καταχωρίστηκε σημείωμα εμφάνισης στις 22.6.2020). 

 

4026/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 23.11.2020, η ώρα 09.00.  Οι δικηγόροι να 

τοποθετηθούν σε σχέση με τα σχετικά διαβήματα που επιθυμούν να 

λάβουν στα πλαίσια της κλήσης για οδηγίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ. κατά την 30.7.2020 

 

 

Αιτήσεις: 

328/20 Η αίτηση εγκρίνεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  H ημερ. 18.9.20 

ακυρώνεται. 

 

330/20 Η αίτηση εγκρίνεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  H ημερ. 15.9.20 

ακυρώνεται. 

 

Aγωγή 

5432/10 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για τους εναγόμενους 1, 2, 3, 4 και 6 στις 

12.10.2020 στις 9.00 π.μ. 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  30/7/2020 
 
Αγωγή αρ. 1338/20 Η Αίτηση ημερ. 16/7/20 επαναορίζεται για Επίδοση την 

5/8/20 ώρα 09:00. 
 

 

 

 

 

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 30.07.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

 

Αγωγή Αρ. 1527/19 Η Κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Οδηγίες 

15.10.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4718/12 Ορίζεται για Ακρόαση 14.09.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3153/01 Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης για 

περίοδο 2 ετών από σήμερα.  

Εταιρεία 324/20 Εκδόθηκε διάταγμα επαναφοράς της επωνυμίας 

της εταιρείας.  Το διάταγμα να παραδοθεί στον 

Έφορο Εταιρειών εντός 30 ημερών από τη σύνταξη 

του.  Η σύνταξη να ζητηθεί εντός 10 ημερών.  

Γεν. Αίτηση 1154/13 Εγκρίνεται η αίτηση.  

Γεν. Αίτηση 212/09 Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

 

Η πιο κάτω υπόθεση ήταν στο πινάκιο ενώπιον της κας Μαθηκολώνης, Ε.Δ. 

και επιλήφθηκε σήμερα η κα Βασιλείου, Ε.Δ.  

 

Αγωγή Αρ. 3216/19 

                        

Η Αίτηση ημερ. 30.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

31.07.2020 στις 9:00 π.μ.  

 



Ημερομηνία:  30.07.2020  

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 σήμερα ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Xρ. Παρπόττα, Ε.Δ. 

Αρ. Αγωγ. 3427/04: Εκδόθηκε διάταγμα ως η αίτηση.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα. 
 
Αρ. Αιτ. 285/09: Εκδόθηκε το αιτούμενο Διάταγμα ως η αίτηση. 
Καμιά διαταγή για έξοδα. 
 
Αρ. Αγωγ. 395/08: Εκδόθηκε το αιτούμενο Διάταγμα ως η 
παράγραφος Α της αίτησης.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
 
Αρ. Αιτ. 325/20: Εκδόθηκαν διατάγματα ως οι παρ. Α + Β της 
αίτησης.    Το Διάταγμα να παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών για 
εγγραφή εντός 30 ημερών από τη σύνταξη.  Ουδεμία διαταγή για 
έξοδα.   
 
Αρ. Αγωγ.317/20: Εκδόθηκαν αποφάσεις στις αιτήσεις 
ημερ.3/3/2020 και 9/3/2020.  
Η αίτηση ημερ.7/2/2020 ορίζεται για Ακρόαση στις 8/10/2020 και ώρα 
10:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα της αίτησης ημερ.7/2/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Χατζήπαπα, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 30 Ιουλίου, 2020. 

 

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 σήμερα ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 202/09 - Η αίτηση ημερ. 30/6/2020 αποσύρεται και 

     απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

     καταχώρησης νέας. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 399/09 - Η αίτηση ημερ. 16/6/2020 απορρίπτεται 

     άνευ βλάβης. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 702/16 - Η αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως  

     διευθετηθείσα. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2053/09 - Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι 

     1, 2 και 3 της αίτησης ημερ. 10/6/2020. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4309/09 - Η αίτηση ημερ. 30/6/2020 απορρίπτεται. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1043/19 - Η αίτηση ημερ. 27/6/2019 ορίζεται για  

     ακρόαση με τις ίδιες οδηγίες στις 

     5/10/2020, ώρα 11:00 π.μ. 

 

 

 



Αρ. Αίτησης 329/20 – Αίτηση ημερ. 15/7/2020 

Εκδίδεται διάταγμα όπως το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας τροποποιηθεί ως το 

συνημμένο Ειδικό Ψήφισμα ημερ. 13/7/2020. 

Ο χρόνος για την παράδοση στον Έφορο Εταιρειών των σχετικών εγγράφων 

παρατείνεται σε 30 ημέρες από τη σύνταξη του διατάγματος. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 30.7.2020 

 

Κατόπιν οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι πιο κάτω υποθέσεις 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Γεν. Αιτ. 487/09 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση 

Γεν. Αιτ. 206/09 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση 

1172/11 Ορίζεται για ακρόαση 15.9.2020 και ώρα 10:30 π.μ. 

2363/18 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Όλες οι προηγούμενες 

διαταγές εξόδων ακυρώνονται.  

5373/12 Ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης στις 27.8.2020 και 28.8.2020 

και ώρα 9:30 π.μ. 

870/20 Η αίτηση ημερομηνίας 30.6.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

χωρίς έξοδα.  

 

 



 Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες 30.7.2020 ενώπιον της 

κας Λάρμου-Παπαδήμα, ορίστηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες:  

 

3752/20 γεγονότα & ποινή στις 30.7.20 (θα ληφθούν υπόψη οι υποθέσεις 

19807/19, 6950/19 για κατ. 2, 4227/19, 3757/20 για κατ.1, 1488/19, 21536/18) 

2773/22 για απάντηση στις 30.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

3756/18 γεγονότα & ποινή στις 30.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

6962/17 ακρόαση στις 30.7.20 ώρα 900 π.μ. 

6963/17 ακρόαση στις 30.7.20 ώρα 900 π.μ. 

2309/17 ακρόαση στις  29.9.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 & 12     να 

κλητευθούν. 

11884/17 ακρόαση στις  5.11.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 7 & 8     να 

κλητευθούν. 

3757/18 ακρόαση στις  4.11.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 & 2     να κλητευθούν. 

6051/18 ακρόαση στις  3.11.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 & 2     να κλητευθούν. 

14795/18 ακρόαση για κατ. 3 στις  2.11.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 - 7    να 

κλητευθούν. 

18033/18 ακρόαση για κατ. 1 & 2 στις  29.11.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 - 3    

να κλητευθούν. 

6208/19 για απάντηση στις 30.7.20 ώρα 9.00π.μ. 

6951/19 για περαιτέρω γεγονότα & ποινή στις 30.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

19793/19 για γεγονότα & ποινή στις 30.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

22831/19 για απάντηση στις 30.7.20 ώρα 9.00π.μ. 

410/20 για απάντηση για κατ. 1 - 4 στις 30.7.20 ώρα 9.00π.μ. 

3758/20 γεγονότα & ποινή (κατ. 3, 4, 5), ακρόαση (κατ. 1, 2) στις 30.7.20ώρα 

10.00 π.μ. 

11017/20 επίδοση 30.7.20 ώρα 9.00 

Ν.Α. 509/20 παραμένει για εξέταση στις 30.7.20 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 30.7.20 

 

1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 150/20 -  Το προσωρινό διάταγμα 

ορίζεται για επίδοση στις  7.9.20 και ώρα 08:30.   To προσωρινό 

διάταγμα  σε ισχύ μέχρι τότε. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ 

ΛΕΜΕΣΟΥ,  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 28.7.2020  

 

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΤΗΣ ΧΡ. ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ Π.Δ.Ε.Ε., ΣΤΙΣ  30/7/2020, ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

E37/20 

Αίτηση ημ. 1.7.20 

Αναμένεται η κατάθεση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης για σκοπούς 

απόδειξης. 

 

Ε43/20 

Η συμπληρωματική ένορκη δήλωση έχει κατατεθεί και θα εξεταστεί στις 30.7.20.  

Οι συνήγοροι του Αιτητή θα ενημερωθούν αυθημερόν για το αποτέλεσμα. 

 

Κ20/16 

Θα απαγγελθεί τελική απόφαση. 

 

 

1. Νοουμένου ότι οι συνήγοροι/ ή οι διάδικοι δεν υποβάλουν κάποιο άλλο αίτημα 
και/ή προβάλουν κώλυμα ως προς την νέα ημερομηνία και/ή τις οδηγίες του 
Δικαστηρίου, οι πιο πάνω αναφερόμενες ημερομηνίες και οδηγίες θα 
οριστικοποιηθούν στις 30.7.2020 με σχετικό πρακτικό, χωρίς την φυσική 
παρουσία των συνηγόρων.  

2. Παράλειψη επικοινωνίας με το Δικαστήριο Ε.Ε. στο διάστημα που μεσολαβεί από 
την κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι την ημέρα που είναι ορισμένη 
η υπόθεση, θα συνιστά συγκατάθεση των συνηγόρων ή διαδίκων στην  
διεκπεραίωση της υπόθεσης τους χωρίς την φυσική τους παρουσία.  

3. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία είναι για οποιοδήποτε λόγο απαραίτητη, 
αυτή θα διευθετείται μετά από συνεννόηση με το Δικαστήριο. Για σκοπούς 
επικοινωνίας παρακαλώ να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση 

LimRentControl@dc.judicial.gov.cy ή τα τηλέφωνα: 25806135 για την 

Γραμματεία (κα Ντία Ιωσήφ) και 25806107 (κα Λουκία Ηροδότου, Στενογράφος).  

 

 

 

ΧΡ. ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ, 

Π.Δ.Ε.Ε. 
 

mailto:LimRentControl@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 30.7.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

127/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες στις 30.7.2020.  Οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου ήταν η καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι τις 28.7.2020.  Από τον φάκελο της υπόθεσης 

φαίνεται ότι έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων στις 27.7.2020, ως εκ τούτου, η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 18.12.2020, η ώρα 9.30 π.μ. 

281/19, 282/19 Στις παρούσες υποθέσεις είχε παραταθεί ο χρόνος για κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν υπήρξε 

συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 7.9.2020 και οι υποθέσεις ορίζονται 

για οδηγίες στις 15.9.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

391/19 Στην παρούσα υπόθεση είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων 

και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 28.7.2020.  Δεν φαίνεται να υπήρξε συμμόρφωση 

από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων 

από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι τις 7.9.2020.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες 

για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 

9.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 13.10.2020, η ώρα 9.00 

π.μ. 

65/20  Στην παρούσα υπόθεση είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων 

και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 28.7.2020.  Δεν φαίνεται να υπήρξε συμμόρφωση 

από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων 

από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι τις 7.9.2020.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες 

για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 

9.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 13.10.2020, η ώρα 9.00 

π.μ. 

117/18 Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση για 

αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων και από τις δύο πλευρές, ως εκ τούτου 



δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 21.9.2020 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 24.9.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

246/19 Στην προκειμένη περίπτωση είχαν δοθεί οδηγίες για κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς του Αιτητή και των Καθ’ ων η Αίτηση 

1.  Από τον φάκελο του Δικαστηρίου φαίνεται ότι υπήρξε συμμόρφωση από μέρους 

του Αιτητή.  Δεν υπήρξε συμμόρφωση από τους Καθ’ ων η Αίτηση 1.  Ως εκ τούτου, 

παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 7.9.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 15.9.2020, 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 

 


