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EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22.9.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

779/20 Η αίτηση ημερ. 21.5.20 και η αγωγή ορίζονται 25.9.2020, η ώρα 09.00 για 

σκοπούς διευθέτησης 

 

2736/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 30.3.2021, η ώρα 10.30 (Το Δικαστήριο 

σήμερα είναι απασχολημένο με τη συνεχιζόμενη ακρόαση της αγωγής 

3398/11).  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

364/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.16(α) της Αίτησης. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

15/19 Ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 14.12.2020, η ώρα 09.00. 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

 

99/19 Ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις)  7.12.2020, η ώρα 09.00. 

 

 

64/20 Ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις)  23.11.2020, η ώρα 09.00. Τα 

προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε. 
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190/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 30.9.2020, η ώρα 09.00.  Συμπληρωματική 

Ένορκη Δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

26/20 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις)  9.12.2020, η ώρα 

09.00. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

22.9.2020 

 

 

 

Aιτήσεις: 

365/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

 

25/20 Παραμένει για οδηγίες στις 6.10.20 ώρα 9.30 π.μ. 

 

 

Aγωγές: 

9/18 Η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 26.10.20 ώρα 9.30 π.μ.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Την ίδια ημερομηνία 

παραμένει για επίδοση στον εναγόμενο 5.  Το προσωρινό 

διάταγμα παραμένει για ισχύ. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

22.9.2020 

 

 

Αγωγή αρ.3742/16 Η αίτηση ημερ. 7.5.2020 ορίζεται για οδηγίες την 

21.10.2020 και ώρα 8.45 π.μ. Ο Εναγόμενος αρ. 

4 να καταχωρίσει Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

Αίτηση Αλλοδαπών αρ. 12/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 21.10.2020 και ώρα 

9.00 με γραπτές αγορεύσεις. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  22/9/2020 

 

 

Αρ. Αγωγής 794/13 H Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.3.21 
ώρα 10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 749/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.3.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 776/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.3.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

  

Αρ. Αγωγής 1153/14 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 30.11.20 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 5517/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 5.3.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3026/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 3.3.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 23/11 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 30.11.20 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3936/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.5.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 860/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.5.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1830/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.5.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1835/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.5.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 2801/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.5.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2802/16 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 30.11.20 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1730/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.5.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 490/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, σε σχέση με 
τον Εναγόμενο 3, την 30.11.20 ώρα 9:00 
π.μ. (Ένορκη Αποκάλυψη και Επιθεώρηση 
Εγγράφων να καταχωρηθεί από Εναγόμενο 
3 εντός 40 ημερών από σήμερα), (κατάλογος 
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας) να 
καταχωρηθεί από Εναγόμενο 3 εντός 60 
ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία.  
Ο Εναγόμενος 3 να ειδοποιηθεί από το 
Πρωτοκολλητείο. (τηλ. 99714424). 

 

Αρ. Αγωγής 1138/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 30.11.20 
ώρα 9:00 π.μ.  Οι Εναγόμενοι να 
καταχωρίσουν κλήση για οδηγίες.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1478/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.5.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2005/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.5.21 
ώρα 10:00 π.μ  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτησης 262/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ. Α της 
αίτησης.  Η Μύριαν Κράσου – Γιωρκάτζη 
διορίζεται Διαχειριστής της περιουσίας του 
Αντώνη Κράσου  (Limited Grant).  Υπό τον 
όρο ότι θα υπογραφούν οι εγγυήσεις που θα 
ζητηθούν από τον Πρωτοκολλητή.  Τα έξοδα 
της αίτησης να καλυφθούν από την 
Διαχείριση. 
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Αρ. Αγωγής 387/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 30.11.20 
ώρα 9:00 π.μ. (Ένορκη Αποκάλυψη και 
Επιθεώρηση Εγγράφων από εναγόμενο να 
καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από σήμερα) 
(κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας) να καταχωρηθεί απ΄όλες τις 
πλευρές εντός 60 ημερών από σήμερα).  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1643/19 Αίτηση ημερ. 30.1.20.  Η Αίτηση 
απορρίπτεται με ΄ξεοδα υπέρ του Αιτητή και 
εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 1633/19 Αίτηση ημερ. 21.1.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 30.11.20 ώρα 9:00 π.μ.  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 40 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  
Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 1898/19 Αίτηση ημερ. 4.11.19.  Η Αίτηση 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και 
εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση 1 και 2. 

 

Αρ. Αγωγής 2105/19 Αίτηση ημερ. 10.1.20.  Η Αίτηση 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και 
εναντίον του Καθ΄ου η Αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 2387/19 Αίτηση ημερ. 29.11.19.  Η Αίτηση 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και 
εναντίον του Καθ΄ου η Αίτηση. 

 

Αρ. Αίτησης 522/13 Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 19.1.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Διαχείρισης 437/12 Η Διαχείριση ορίζεται για Οδηγίες την 5.4.21 
ώρα 9:00 π.μ.  Τελικοί ή ενδιάμεσοι 
λογαριασμοί να καταχωρηθούν εντός 6 
μηνών από σήμερα.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 2524/13 Η Αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της 
Ακρόασης την 30.11.20 ώρα 9:00 π.μ. (λόγω 
απόσυρσης του δικηγόρου των 
εναγομένων).  Έξοδα στην πορεία σε καμία 
περίπτωση εναντίον Εναγόντων. 

Συν. Αγωγές 2523/13,   

2522/13 και 2519/13 Οι συν. Αγωγές ορίζονται για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης την 
30.11.20 ώρα 9:00 π.μ. (λόγω απόσυρσης 
του δικηγόρου των εναγομένων).  Έξοδα 
στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον 
Εναγόντων. 

 

Αρ. Διαχείρισης 131/09 Ενόψει του γεγονότος ότι στο φάκελο 
υπάρχει η αίτηση ημερ. 10.4.17 στην οποία 
ο Γενικός Εισαγγελέας έχει καταχωρίσει 
ένσταση, η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 
14.10.20 ώρα 8:45 π.μ. (με γραπτές 
αγορεύσεις).  Οι γραπτές αγορεύσεις να 
κατατεθούν μέχρι τις 14.10.20 ώρα 8:30.  Δεν 
θα υπάρξει άλλη ειδοποίηση από το 
Δικαστήριο. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Α. Ν. Κονή, Π.Ε.Δ.  

 

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

την 22.09.2020 

 

 

ΑΓΩΓΕΣ: 

4763/13  Ορίζεται για Ακρόαση στις 17.12.20 στις 11.00 π.μ. 

   Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον 

   των Εναγομένων. 

 

ΑΡ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 27/20 (Αίτηση ημερ. 14.7.20) 

Η αίτηση για παραμερισμό της Αίτησης Πτώχευσης ορίζεται για Οδηγίες 

στις 26.10.20 στις 9.00 π.μ.  Επειδή δεν αναμένεται η διαδικασία να 

περατωθεί εντός του χρόνου που καθορίζεται για ολοκλήρωση της 

πτώχευσης, ο χρόνος αυτός παρατείνεται και καμία πράξη πτώχευσης, δεν 

θα θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί δυνάμει της ειδοποίησης μετά την 

εκδίκαση της εν λόγω αίτησης (Κ.41).  Έξοδα στην πορεία. 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ 

Αρ. Αίτησης 366/20 (Δύο αιτήσεις ημερ. 4.8.20) 

Όσον αφορά την 1η αίτηση εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι 1 και 2 

της αίτησης.  Η αίτηση για επικύρωση της μείωσης του λογαριασμού από 

υπεραξία μετοχών, ορίζεται σήμερα για ακρόαση και όσον αφορά τη 2η 

αίτηση εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 15(α) της αίτησης.  Καμία 

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 22.09.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Αγωγή Αρ. 875/20 Ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 23.10.2020 

στις 11:00 π.μ. Το ενδιάμεσο διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  

Αγωγή Αρ. 711/19 Στην Αίτηση ημερ. 03.06.2020 εκδίδεται διάταγμα ως η 

Παράγραφος Α.  Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση 10.11.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 305/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 06.09.2020 εκ μέρους του 

ενάγοντα και η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 20.01.2020 εκ 

μέρους του εναγομένου προς τον τριτοδιάδικο ορίζονται για 

Οδηγίες 08.10.2020 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν ποια από τα αιτήματα του Τύπου 

25 συμφωνούν να εκδοθούν και ποια θα αποσυρθούν.   

Αγωγή Αρ. 631/18 Για τελευταία φορά παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 

της έγγραφης μαρτυρίας των δύο πλευρών.  Οι ενάγοντες να 

καταχωρήσουν στο Δικαστήριο την έγγραφη μαρτυρία τους 

εντός 30 ημερών από σήμερα και να επιδοθεί στον 

εναγόμενο.  Ο εναγόμενος να καταχωρήσει έγγραφη 

μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 ημερών από την επίδοση σε 

αυτό της έγγραφης μαρτυρίας των εναγόντων και να 

επιδώσουν στους ενάγοντες.  Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις 02.02.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1857/17 Στην Αίτηση ημερ. 07.02.2020 εκδίδονται εντάλματα 

σύλληψης εναντίον των δύο εναγομένων.  Ορίζονται για 

Έλεγχο 26.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 571/17 Ορίζεται για Ακρόαση 18.05.2021 στις 11:00 π.μ.  
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Αγωγή Αρ. 404/17 Ορίζεται για Ακρόαση 17.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2419/16 Ορίζεται για Ακρόαση 19.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 562/19 Ορίζεται για Ακρόαση 18.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4568/15 Ορίζεται για Ακρόαση 11.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3737/14 Ορίζεται για Ακρόαση 23.03.2021 στις 11;00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3127/14 Ορίζεται για Ακρόαση 22.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2856/14 Ορίζεται για Ακρόαση 23.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1499/14 Ορίζεται για Ακρόαση 19.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 553/14 Ορίζεται για Ακρόαση 01.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4522/13 Ορίζεται για Ακρόαση 11.12.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3722/13 Ορίζεται για Ακρόαση 05.11.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3721/13 Ορίζεται για Ακρόαση 05.11.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ.  2317/13 Ορίζεται για Ακρόαση 09.12.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 722/13 Ορίζεται για Ακρόαση 29.11.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1647/12 Ορίζεται για Ακρόαση 09.10.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 777/12 Ορίζεται για Ακρόαση 30.09.2020 και 07.10.2020 στις 11:00 

π.μ. Τυχόν αίτηση τροποποίησης να οριστεί 30.09.2020.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση 

εναντίον των εναγομένων.  

Αγωγή Αρ. 1622/11 Στην Αίτηση ημερ. 24.10.2018 το ένταλμα σύλληψης του 

καθ’  ου η αίτηση να εκτελεστεί.  Ορίζεται για Έλεγχο 

20.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2600/10 Εγκρίθηκε η αίτηση ανανέωσης memo. 

Γεν. Αίτηση 759/09 Εκγρίθηκε η αίτηση ανανέωσης memo.  

Γεν. Αίτηση 453/09 Το Δικαστήριο την κράτησε μέχρι αύριο για να προσκομιστεί 

η επίδοση και η ειδοποίηση του Κτηματολογίου.  

 

  

 

 

 

 

Ημερομηνία:  22.9.20 
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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  22.9.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής 3141/04  

(Αίτηση ημερ. 10.7.20) - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της  

Αίτησης. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

(Αίτηση ημερ. 13.7.20) - Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

(Αίτηση ημερ. 13.7.20) - Εκδίδεται διάταγμα  

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

Αρ. Αγωγής 766/13  - Ακρόαση 15.1.21, 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 3621/14 - Ακρόαση 22.1.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 117/15  - Ακρόαση 12.2.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 107/17  - Ακρόαση 2.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 
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     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1087/18 - Ακρόαση 6.4.21, ώρα 11.00 π.μ.  

     Καμία διαταγή για έξοδα.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    21/9/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

3873/13 

Υπεράσπιση στην τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί από την 

Εναγόμενη 2 εντός 15 ημερών από σήμερα.  Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν 

οι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας.  Ορίζεται για οδηγίες στις 13.10.20 και ώρα 

9:00.  Τα έξοδα της αγωγής στην πορεία της αγωγής.  

 

2609/19 

Η αίτηση ημερ. 3.2.20  ορίζεται για οδηγίες στις 9.10.20 και ώρα 8:30.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

1031/18 

Οδηγίες 30.9.20 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.   

Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

666/14 

Ακρόαση στις 6.4.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

4659/14 

Ακρόαση στις 13.4.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.      

 

 

 

281/10 
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Η αίτηση ημερ. 21.7.20  εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 

της αίτησης.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

 

130/06 

Η αίτηση ημερ.  10.7.20   εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο δίδεται 

άδεια για εκτέλεση της απόφασης εναντίον του Καθ΄ ου η Αίτηση ημερ. 26.5.06 

για περίοδο ενός έτους από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.      

 

 

2652/19 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα η πλευρά του Ενάγοντα 

αποκαλύψει δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28,  θθ 1, 2 – 

Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν 

στην κατοχή ή έλεγχο της που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και 

εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο 

(α) της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και (β) των εγγράφων που θα 

αποκαλύψει (γ) τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.  

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10.11.20 και ώρα 9:00.   

 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

116/19 

Ακρόαση στις 13.9.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

2688/19 

Η αγωγή διακόπτεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.     
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296/18 

Ακρόαση στις 3.6.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.     

 

 

4972/15 

Εκδίδεται διάταγμα για τροποποίηση ως η παράγραφος Α της αίτησης ημερ. 

11.5.20.  Τροποποιημένη υπεράσπιση και ανταπαίτηση να καταχωρηθεί εντός 

15 ημερών από την σύνταξη του παρόντος διατάγματος.  Απάντηση στην 

τροποποιημένη υπεράσπιση και υπεράσπιση στην τροποποιημένη 

ανταπαίτηση να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από της παράδοσης της 

τροποποιημένης υπεράσπισης και ανταπαίτησης.  

Τα έξοδα που θα σπαταληθούν λόγω της τροποποίησης (thrown away 

expenses) όπως και τα έξοδα της παρούσας αίτησης όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο 

επιδικάζονται υπέρ των Καθ΄ ων η Αίτηση Εναγόντων 1 – 4 και εναντίον των 

Εναγομένων 1 – 3 και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο 

πάνω αγωγή.   

 

Η πλευρά των Αιτητών να ζητήσει σύνταξη του παρόντος διατάγματος το 

αργότερο μέχρι 23.9.20.    

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 3.11.20 και ώρα 9:00.  Αναφορικά με την 

αγωγή καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



17 
 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 22/9/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Αρ. Αγωγής 446/16 

Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 26/11/2020. Χωρίς έξοδα 

 

Αιτ. Πτωχ. 304/97 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 12/12/2020. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί 15 μέρες προηγουμένως 

 

Αρ. Αγωγής 2753/19 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 21/12/2020. Μέχρι εκείνη τη μέρα κάθε πλευρά να 

καταχωρήσει και παραδώσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

Χωρίς έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 759/18 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 24/09/2020. Έξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 1587/18 

Η αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 22/09/2021 και ώρα 

11:00πμ. Έξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 1851/18 

Η αίτηση ημερ. 24/09/2019 ορίζεται για Απόδειξη στις 19/10/2020 ώρα 09:00. 

Υπεράσπιση 2 καθαρές μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία 

 

 

Αρ. Αγωγής 2917/18 
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Ο χρόνος συμμόρφωσης του εναγόμενου αρ.1 με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 

για αποκάλυψη εγγράφων παρατείνεται για 45 μέρες από σήμερα.  Περαιτέρω, 

δίδονται οδηγίες όπως ο εναγόμενος αρ.1 καταχωρήσει την Υπεράσπιση του 

στην Έκθεση Απαίτησης των εναγόμενων αρ.2 και αρ.3 εντός 30 ημερών από 

σήμερα 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 14/12/2020 

 

Αρ. Αγωγής 1044/19 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 22/09/2021 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία 

 

Αίτηση/ Έφεση 239/18 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 26/11/2020 και ώρα 11:00. Χωρίς 

έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 3634/17 

Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 04/12/2020 και ώρα 09:00π. Ο εναγόμενος 

να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του δικαστηρίου ημερ. 05/11/19 εντός 30 

ημερών από σήμερα 

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του ενάγοντα. 

 

Συν. Αγωγές 4986/14 και 4987/14 

Αναβάλλονται και ορίζονται για Ακρόαση στις 05/04/2021 και ώρα 11:00. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 795/20 

Απόφαση ως η αίτηση 

 

Αρ. Αγωγής 3265/19 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των καθ’ ων η άιτηση 1 και 3. Για τον 

καθ’ ου η αίτηση αρ.2 ορίζεται για Απόδειξη στις 26/10/2020 και ώρα 09:00. 

Τυχόν Υπεράσπιηση 2 καθαρές μέρες πριν. Εξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 3119/18 
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Ορίζεται για Απόδειξη στις 05/10/2020 και ώρα 09:00π. Χωρίς έξοδα σήμερα 

 

Αρ. Αγωγής 1454/19 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον των εναγόμενων 1 και 2 με 

έξοδα όπως υπολογιστούν και εγκριθούν και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας  

 

Αρ. Αγωγής 548/19 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 19/02/2020 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εντός 60 ημερών από σήμερα 

και όπως εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη έκαστος διάδικος 

παραδώσει αντίγραφα στον αντίδικο. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

15/01/2021 και ώρα 0900πμ. Έξοδα στην πορεία. Τα υπόλοιπα αιτητικά 

(παραρτήματος και τύπου 25) απορρίπτονται. 

 

Αρ. Αγωγής 2870/19 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 20/02/2020 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εντός 60 ημερών από σήμερα 

και όπως εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη έκαστος διάδικος 

παραδώσει αντίγραφα στον αντίδικο. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

15/01/2021 και ώρα 0900πμ. Έξοδα στην πορεία. Τα υπόλοιπα αιτητικά 

(παραρτήματος και τύπου 25) απορρίπτονται 

 

Αρ Αγωγής 2458/19 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εντός 60 ημερών από σήμερα 

και όπως εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη έκαστος διάδικος 

παραδώσει αντίγραφα στον αντίδικο. 

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως ο ενάγοντας εξεταστεί από ιατρό της 

επιλογής του εναγόμενου εντός 30 ημερών από σήμερα 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 18/01/2021 και ώρα 0900πμ. Έξοδα στην 

πορεία. Τα αιτητικά 3 και 7 του τύπου 25 του εναγόμενου απορρίπτονται 

 

 

 

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

Ημερομηνία: 22.09.2020 
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Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 22.9.20: 

 

 

1.  Αγωγή 932/17 

 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 28.5.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

2.  Aγωγή 633/16 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 28.5.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

3.  Αγωγή 228/16 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 28.5.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

4.  Αγωγή 711/17 

 

Ορίζεται για ακρόαση στις 2.6.21 η ώρα 11.00 πμ.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

  

 

5.  Αγωγή 944/19 

 

Αίτηση Έρευνας 19.5.20 

 

Ορίζεται για επίδοση στις 5.11.20 η ώρα 9.00 πμ.   
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6.  Αγωγή 1707/07 

 

Αίτηση Έρευνας ημ. 3.12.19 

 

Ορίζεται για επίδοση στις 5.11.20 η ώρα 9.00 πμ.   

 

 

7.  Γενική Αίτηση 518/09 

 

Μονομερής Αίτηση ημ. 13.7.20 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως Α της αίτησης για περίοδο 10 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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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 22.09.2020 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 99/2009 Η αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο 
χρόνος εγγραφής του ΜΕΜΟ ΕΒ2767/2010 του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας επ’ ονόματι του ΧΧΧ για χρονική 
περίοδο 10 ετών, ήτοι από την 22.10.2020 μέχρι την 22.10.2030, 
περιλαμβανομένων των δύο αυτών ημερομηνιών. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 373/2009 Η εγγραφή/δικαστική απόφαση ημερομηνίας 03.07.2009 είναι εκτελεστή 
μέχρι την 03.07.2021. Η αίτηση δεν έχει αντικείμενο/είναι πρόωρη και 
απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 1119/2012 Η αίτηση είναι ορισμένη για Οδηγίες. Ορίζεται για επίδοση στην Καθ’ ης η 
αίτηση/Ακρόαση την 12.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν ένσταση 
τουλάχιστον 5 καθαρές ημέρες προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία, σε 
καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 742/2013 

ΑΓΩΓΗ 743/2013 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 26.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 

5.  ΑΓΩΓΗ 3135/2013 Η αγωγή απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 4544/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 3814/2014 

ΑΓΩΓΗ 2593/2014 

Οι αγωγές ορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου για 
Ακρόαση την 18.02.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.  
 

8.  ΑΓΩΓΗ 5319/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 5325/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.02.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 
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10.  ΠΑΡ. 37/2015 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 09.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1004/2015 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες. Ορίζεται για Ακρόαση την 04.06.2021 
ώρα 11:00 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2789/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 3300/2015 Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 17.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 5417/2015 Αναφορικά με την απαίτηση: Άδεια δίδεται. Η απαίτηση του Ενάγοντος 
εναντίον των Εναγόμενων αποσύρεται και απορρίπτεται. Κάθε πλευρά τα 
έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Αναφορικά με 
την ανταπαίτηση: Εκδίδεται απόφαση και διατάγματα υπέρ των 
Εναγόμενων/Εξ ανταπαιτήσεως Εναγόντων και εναντίον του 
Ενάγοντος/Εξ ανταπαιτήσεως Εναγόμενου ως η συνημμένη δήλωση (α 
έως και γ) με αναστολή εκτέλεσης ως η συνημμένη δήλωση (δ έως και ι) 
Κάθε πλευρά τα έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα 
ακυρώνονται. Η δήλωση: «… …» καθίσταται Κανόνας Δικαστηρίου. 

 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 554/2016 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, οι Ενάγοντες να (επανα)καταχωρίσουν 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσουν κατά την 
ακροαματική διαδικασία και σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, 
εντός 40 ημερών από σήμερα. Ο Εναγόμενος 1 να καταχωρίσει τον δικό 
της ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την 
ακροαματική διαδικασία και σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση 
με τα ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Τυχόν ανταλλαγές εγγράφων ως τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΙΤ./ΕΦ. 294/2018 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 28.09.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 452/2018 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες ο Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την ακροαματική 
διαδικασία και σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, εντός 40 ημερών 
από σήμερα. Η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την ακροαματική 
διαδικασία και σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, εντός περαιτέρω 
40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1085/2018 

(ταχείας εκδίκασης) 

Η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και να ανταλλάξουν μεταξύ της έγγραφα εντός 40 
ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (συμμόρφωση με τα 
ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 12.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Ως τότε, 
οι συνήγοροι των διαδίκων να αποστείλουν και δήλωση, αναφέροντας 
πόσους μάρτυρες θα έχει ο καθένας και πόσο χρόνο θα χρειαστεί περίπου 
για την ετοιμασία της γραπτής μαρτυρίας όλων των μαρτύρων του. Έξοδα 
στην πορεία. 
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19.  ΑΓΩΓΗ 1606/2018 

ΑΓΩΓΗ 1607/2018 

ΑΓΩΓΗ 1615/2018 

Οι αγωγές ορίζονται εκ νέου για Ακρόαση την 27.09.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 2236/2018 

(ταχείας εκδίκασης) 

Γραπτή μαρτυρία της πλευράς της Ενάγουσας έχει ήδη καταχωριστεί. Η 
αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν γραπτή 
μαρτυρία της πλευράς της Εναγόμενης να καταχωριστεί εντός 30 ημερών 
από σήμερα. Γραπτές αγορεύσεις να καταχωριστούν και να δοθούν στην 
άλλη πλευρά έως και 2 καθαρές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
ακρόασης. Τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν την ημέρα και ώρα 
της ακρόασης. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2628/2018 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, όπως η Ενάγουσα, εντός 40 ημερών από 
σήμερα, καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που θα 
χρησιμοποιήσει στη δικαστική διαδικασία και σύνοψη της μαρτυρίας του 
κάθε μάρτυρα. Ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό 
κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει στη δικαστική 
διαδικασία και σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, εντός περαιτέρω 
40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, για συμμόρφωση με τα πιο 
πάνω και για περαιτέρω οδηγίες, την 15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τα έξοδα 
στην πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2723/2018 Άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2941/2018 Δίδεται περαιτέρω χρόνος στην Εναγόμενη να καταχωρίσει ένορκη 
αποκάλυψη εγγράφων, εντός 30 ημερών από σήμερα. Η Ενάγουσα, εντός 
40 ημερών από σήμερα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο των 
μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει κατά την ακροαματική διαδικασία και 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Η Εναγόμενη να καταχωρίσει 
τον δικό της ονομαστικό κατάλογο των μαρτύρων που θα χρησιμοποιήσει 
κατά την ακροαματική διαδικασία και σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα, εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
(συμμόρφωση με τα ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 15.01.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.   
 

24.  ΑΓΩΓΗ 928/2019 Η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα των εγγράφων να ανταλλάξουν 
μεταξύ τους, εντός 40 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, 
σε σχέση με τη μαρτυρία, την 12.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία.   
 

25.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 399/2020 Αίτηση για οδηγίες ημερομηνίας 04.09.2020: Η αίτηση εγκρίνεται και η 
κυρίως αίτηση ορίζεται αυθημερόν για ακρόαση. Αίτηση για Τροποποίηση 
Ιδρυτικού Εγγράφου ημερομηνίας 04.09.2020: Η αίτηση 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 30 ημέρες μέρες από τη σύνταξη του διατάγματος.  Καμιά 
διαταγή ως προς τα έξοδα. 
 

 

Σημειώσεις: 
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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. Λόγω του ότι το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων, ενδεχομένως 

να χρειάζονται διευκρινίσεις/πρόσθετα στοιχεία. Είτε θα ζητούνται ηλεκτρονικά/τηλεφωνικώς, είτε θα καλούνται οι 

συνήγοροι των διαδίκων να εμφανίζονται, για να τα παρέχουν. E-mail επικοινωνίας: yioannou@dc.judicial.gov.cy . 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25806276.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
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EΝΩΠΙΟΝ ΤOY Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

22.9.20 

 

1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  200/20 -  Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για επίδοση στις  22.10.20. 

  

2. Αιτ. Χρήσης Στέγης αρ. 25/20 -  Η κυρίως αίτηση ημερ. 3.7.20 

και το προσωρινό διάταγμα ημερ.  6.7.20 οριστήκαν για ΚΕΘ 

στις  27.10.20.  Το προσωρινό διάταγμα  παραμένει σε ισχύ.   

Ένσταση και υπεράσπιση μέχρι τότε.   

 

3. Αιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ. 31/19 – Η κυρίως αίτηση  

ορίστηκε για  οδηγίες στις  12.11.20.  Παρατείνεται ο χρόνος  

καταχώρησης και από τις δύο πλευρές της ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης, παραδοχής γεγονότων και ανταλλαγής 

εγγράφων εντός 40 ημερών από  σήμερα. 

 

4. Αιτ. Διατροφής αρ. 325/19 – H κυρίως αίτηση και το 

προσωρινό διάταγμα ημερ. 22.11.19 ορίστηκαν για ΚΕΘ στις  

20.10.20.   Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

τότε.  Ένσταση και υπεράσπιση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

 

5. Aιτ. Διατροφής αρ.  143/20 – Η κυρίως αίτηση και το 

προσωρινό διάταγμα ορίστηκαν για ΚΕΘ στις  27.10.20.  Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.   Ένσταση 

και υπεράσπιση να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΙΣ 22.9.2020 

 

1. Περιουσιακές Διαφορές 9/07 – Ορίστηκε η  Αίτηση ημερ. 19.2.2020 για 

Οδηγίες στις  20.10.2020 η ώρα 9.00 π.μ.  Ένσταση μέχρι τότε. 

2 Διατροφή 51/18 – Ορίστηκε η Κυρίως για Οδηγίες στις 13.11.2020 η ώρα 

9.00 π.μ.   

3     Διατροφή 270/19 – Ορίστηκε η Κυρίως για Οδηγίες  στις 20.11.2020 η 

ώρα 9.00 π.μ.  Δόθηκαν οδηγίες όπως και οι δύο πλευρές αποκαλύψουν 

ενόρκως εντός 45 ημερών από σήμερα όλα τα έγγραφα που έχουν στην 

κατοχή τους και τα οποία σχετίζονται με τα επίδικα θέματα.  Στην ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης να επισυναφθούν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα 

ούτως ώστε να λάβουν γνώση και οι δύο πλευρές. 

4. Γονική Μέριμνα 19/19 – Ορίστηκε για Οδηγίες στις 12.11.2020 η ώρα 

9.00 π.μ.  για να ετοιμαστεί έκθεση του Γραφείου Ευημερίας. 

5. Υιοθεσία 16/19 – Ορίστηκε για Ακρόαση στις 19.11.2020 η ώρα  

9.00 π.μ. 

6. Περιουσιακές διαφορές 3/18 – Ορίστηκε η Κυρίως Αίτηση για ΚΕΘ στις 

19.11.2020 

7. Γονική Μέριμνα 214/20 – Κυρίως αίτηση και Μονομερής αίτηση 

ορίστηκαν για Οδηγίες στις 15.10.2020. 

 Ένσταση και Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

8. Γονική Μέριμνα 38/18 – Κυρίως αίτηση και Ενδιάμεση αίτηση ορίστηκαν 

για Οδηγίες στις 13.10.2020. 

 

 

MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

22.9.20 

 

1. Αιτ. Xρήσης Στέγης αρ.  30/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για δήλωση συμβιβασμού στις  29.9.20 και ώρα 09:30.  Tο 

προσωρινό διάταγμα  παραμένει σε ισχύ  μέχρι τότε. 

 

2. Αιτ. Γονικής μέριμνας αρ. 98/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  22.10.20 και ώρα 08:30.  Συμπλήρωση 

δικογράφων  να γίνει μέχρι τότε. 

 

  

3. Αιτ. Διατροφής αρ.  255/19 – Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για  

οδηγίες στις  6.10.20 και ώρα 08:30.  Παράρτημα εκ μέρους 

του Καθ’ου η αίτηση  να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

  

4. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 482/19 – H κυρίως αίτηση     

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

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Η αίτηση ημερ.  30.7.20 ορίστηκε 

γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  15.10.20 και ώρα 

08:30.   Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 12.10.20.   Η 

αίτηση ημερ.  18.12.19 ορίστηκε για οδηγίες στις  15.10.20 και 

ώρα 08:30. 

 

5. Aιτ. Περιουσιακών Διαφορών αρ.  33/19 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε  για  οδηγίες στις  29.10.20 και ώρα 08:30.  

 

6. Aιτ. Γονικής Μέριμνας αρ.  196/20 – Η κυρίως αίτηση 

απορρίφθηκε   ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα.   
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Το προσωρινό διάταγμα  ημερ.  6.7.20 ακυρώθηκε   χωρίς 

έξοδα. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 22/09/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε89/20 

Αίτηση ημ. 17.9.20  (ήταν ορισμένη στις 21/09/20) 

Παραμένει για απόδειξη η αίτηση για απόφαση.  Μέχρι τότε να τοποθετηθείτε κατά η 

παρούσα εμπίπτει στις υποθέσεις που αφορά ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές 

∆ιατάξεις) Νόµος του 2020 (όπως έχει τροποποιηθεί).    

H υπόθεση ορίζεται στις:  Στις  02/10/2020 ώρα 9:00.       

 

Ε73/20 

Αίτηση ημ. 14.9.20   

Παραμένει για απόδειξη η αίτηση για απόφαση.  Μέχρι τότε να τοποθετηθείτε κατά η 

παρούσα εμπίπτει στις υποθέσεις που αφορά ο  περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές 

∆ιατάξεις) Νόµος του 2020 (όπως έχει τροποποιηθεί).    

H υπόθεση ορίζεται στις:  Στις  02/10/2020 ώρα 9:00.       

 

Κ*8/18 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται, για τελευταία φορά, ο χρόνος 

αποκάλυψης εγγράφων του Καθ΄ ου, μέχρι 20/10/2020. Τα αποκαλυφθέντα έγγραφα 

να κοινοποιηθούν στον Αιτητή. H υπόθεση ορίζεται στις   03/11/2020 ώρα 9:00 για 

οδηγίες.   Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον του Αιτητή.                                                                                                                                                                          

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



31 
 

 

E39/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 20.7.20 

Εκδόθηκε απόφαση. 

Ε158/19 

Δίδονται οδηγίες για ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας.  Η μαρτυρία της Αιτήτριας να 

καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 60 ημερών από σήμερα. Η μαρτυρία 

της Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 60 ημερών 

από την παραλαβή της μαρτυρίας της Αιτήτριας. 

Ορίζεται για γραπτές αγορεύσεις στις 18.3.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Ε222/19 

Αίτηση για απόφαση ημ. 7.7.2020 

Δεν υπάρχει στον φάκελο συμπληρωματική ένορκη δήλωση ημερομηνίας 28/08/20. 

Παραμένει για απόδειξη τελευταία φορά στις 12.10.20.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση, 

εάν δεν έχει ήδη καταχωρηθεί, να καταχωρηθεί μέχρι 8.10.20. 

 

Ε22/18 

Η ακρόαση αναβάλλεται από το Δικαστήριο.  Επαναορίζεται για ακρόαση στις 5.2.2021 

στις 11.00 π.μ. 

 

Κ5/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή 

έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 

20/11/2020 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να επισυναφθούν σε αυτές 

και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.          

Ορίζεται για οδηγίες στις 27/11/2020. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 22.9.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

466/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με παλαιότερη συνεχιζόμενη ακρόαση, ως εκ τούτου οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

81/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη στις 22.9.2020.  

Αναμένεται η απόδειξη της υπόθεσης με την προσκόμιση γραπτής ένορκης 

δήλωσης. 

121/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες μετά από ειδοποίηση που 

έλαβε ο συνήγορος της Αιτήτριας από το Δικαστήριο.  Δεν υπάρχει εμφάνιση, 

παρά την εκδήλωση πρόθεσης για καταχώρηση τέτοιας εμφάνισης.  Ως εκ 

τούτου, η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη στις 30.9.2020 με την προσκόμιση 

σχετικής ένορκης δήλωσης. 

122/20 Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά στις 22.9.2020 με 

ειδοποίηση του Δικαστηρίου.  Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει επίδοση της 

Αίτησης από τις 12.5.2020.  Δεν υπάρχει εμφάνιση.  Ως εκ τούτου, ορίζεται για 

απόδειξη στις 30.9.2020 με την προσκόμιση σχετικής ένορκης δήλωσης. 

123/20 Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά στις 22.9.2020 με 

ειδοποίηση του Δικαστηρίου.  Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει επίδοση της 

Αίτησης από τις 12.5.2020.  Δεν υπάρχει εμφάνιση.  Ως εκ τούτου, ορίζεται για 

απόδειξη στις 30.9.2020 με την προσκόμιση σχετικής ένορκης δήλωσης. 

124/20 Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά στις 22.9.2020 με 

ειδοποίηση του Δικαστηρίου.  Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει επίδοση της 

Αίτησης από τις 12.5.2020.  Δεν υπάρχει εμφάνιση.  Ως εκ τούτου, ορίζεται για 

απόδειξη στις 30.9.2020 με την προσκόμιση σχετικής ένορκης δήλωσης. 
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125/20 Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά στις 22.9.2020 με 

ειδοποίηση του Δικαστηρίου.  Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει επίδοση της 

Αίτησης από τις 12.5.2020.  Δεν υπάρχει εμφάνιση.  Ως εκ τούτου, ορίζεται για 

απόδειξη στις 30.9.2020 με την προσκόμιση σχετικής ένορκης δήλωσης. 

137/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Έχει καταχωρηθεί κλήση 

για οδηγίες με βάση τη Δ30 ως επίσης και παράρτημα τύπος 25.  Εκδίδεται 

διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων ως και 

παραδοχή γεγονότων μέχρι τις 26.10.2020 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 29.10.2020, 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 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

22/09/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 



34 
 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

237/18 H υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 29/1/2021 η ώρα 

10.00 π.μ. 

433/17 Άδεια δίδεται στους Καθ’ ων η αίτηση να καταχωρήσουν 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 

20/10/2020.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

23/10/2020. 

346/19 Άδεια δίδεται στους Καθ’ ων η αίτηση να καταχωρήσουν 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 

20/10/2020.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

23/10/2020. 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 22369708 ή 

24802756 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή 

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 


