
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  2.3.21 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 30.4.20 

και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  οι υποθέσεις 

που είναι ορισμένες την  2.3.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

4040/14 

Ακρόαση 29.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

5071/15 

Ακρόαση 8.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2528/16 

Ακρόαση 7.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1502/19 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο δίδεται άδεια για την έκδοση και επίδοση 

ειδοποίησης Τριτοδιαδίκου προς το πρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση  

Ο χρόνος επίδοσης της ειδοποίησης Τριτοδιαδίκου και των σχετικών εγγράφων 

προς το πιο πάνω πρόσωπο ορίζεται σε 20 ημέρες από τη σύνταξη του παρόντος 

διατάγματος 

Το διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 10 ημερών από σήμερα 

Τα έξοδα επιφυλάσσονται 

 

1672/19 

Ακρόαση 6.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  
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910/14 

Ακρόαση 24.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση είναι ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα, όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης  

Καμία διαταγή για έξοδα   

 

516/15 

Ακρόαση 6.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1311/13 

Ακρόαση 14.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση είναι ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα, όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης  

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

3139/18 (αίτηση ημερ. 9.9.20) 

Οδηγίες 20.4.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των αιτητών.  

 

1509/19  

24.5.21, ώρα 09.00 για Οδηγίες και για Προγραμματισμό 

Την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές να 

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της 

Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα που έχουν σημειώσει επί του 

Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αγωγής εκτός αν έχουν ήδη 

καλυφθεί  

 

2878/08 (αίτηση ημερ. 2.9.20) 

25.5.21, ώρα 08.45, επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση 3 και 4  



3 

 

Την ίδια ημέρα για οδηγίες και περαιτέρω εξέταση σε σχέση με τον Εναγόμενο 1 και 

την Καθ΄ ου η αίτηση 2 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της  

 

102/20  (αίτηση ημερ. 28.7.20) 

7.6.21  Προγραμματισμό και Οδηγίες και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης που 

εξεδόθη την 10.12.20  

Το ένταλμα σύλληψης να προωθηθεί άμεσα προς εκτέλεση 

Έξοδα σήμερα, καμία διαταγή  

 

531/20 (αίτηση ημερ. 18.2.21) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

604/20 (αίτηση ημερ. 18.2.21) 

Εκδίδεται διάταγμα  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

65/21 

Διατάσσεται η υποκατάστατος επίδοση του κλητηρίου εντάλματος  

Η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος, του παρόντος διατάγματος και της Αίτησης, θα 

γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) της αίτησης. 

Ο χρόνος εντός του οποίου ο Εναγόμενος δύναται να καταχωρήσει εμφάνιση 

ορίζεται σε 20 μέρες από τη επίδοση 

Αν ο Εναγόμενος δεν καταχωρίσει εμφάνιση όπως ορίζεται ανωτέρω, οιαδήποτε 

μεταγενέστερη αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη 

αναρτηθεί στον Πίνακα Ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 5 ημερών  

 

Αρ. Αίτησης 44/21 

 

Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 31.3.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ένσταση από πλευράς του Καθ΄ ου η αίτηση 3 να καταχωρηθεί το αργότερο μέχρι 

και την 26.3.21 
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Ο Έφορος Εταιρειών ή εκπρόσωπος του να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τη 

μέρα που ορίστηκε η Αίτηση 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και αποτέλεσμα της Αίτησης 

 

Αρ. Αίτησης 592/20 

Απορρίπτεται χωρίς έξοδα  

 

 

 


