
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 16.7.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

491/19 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 2.12.2020, η ώρα 09.00.  Δίδονται οδηγίες 

όπως μέχρι τότε και οι δύο πλευρές καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 

96/19 Η Αίτηση ημερ. 21.2.2020 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των 

Αιτητών/Εναγόντων. Η Έκθεση Υπεράσπισης των Εναγομένων 1 και 2 

καταχωρίστηκε στις 15.7.2020. 

 

2125/18 Αίτηση ημερ. 26.6.2019.  Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη εναντίον του 

Εναγόμενου 2 στις 13.10.2020, η ώρα 09.00 εκτός αν καταχωριστεί 

υπεράσπιση μέχρι τότε.  Οι Εναγόμενοι 1 και 2 να τοποθετηθούν μέχρι τότε 

σε σχέση με την κλήση για οδηγίες εκ μέρους του Ενάγοντα ημερ. 29.1.2020. 

 

2316/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 2.12.2020, η ώρα 09.00.  Όλες οι πλευρές να 

καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε 

(τελευταία φορά). 

 

2624/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 9.3.2021, η ώρα 10.30.  Εναπόκειται στην 

πλευρά  της Ενάγουσας να προωθήσει όλα τα αναγκαία διαβήματα για 

τροποποίηση του τίτλου της αγωγής στο μεσοδιάστημα. 

 

1319/15 Η αγωγή ορίζεται γι’ ακρόαση 16.3.2021, η ώρα 10.30.  (Ο Εναγόμενος 3 

ειδοποιήθηκε σήμερα τηλεφωνικώς στο 99-412225 για την ημερομηνία 

ακρόασης). 

 

690/15 Η αγωγή ορίζεται γι’ ακρόαση 17.3.2021, η ώρα 10.30. 

 

 



ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

269/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.Α της Αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

16.7.2020 

 

 

Αιτήσεις: 

140/20 Η αίτηση εγκρίνεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

270/20 Η αίτηση εγκρίνεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγές: 

815/18 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.20 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

2957/18 Η αίτηση ημερ. 12.3.20 ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.20 στις 

9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

2940/18 Η αίτηση ημερ. 11.10.19 ορίζεται για απόδειξη στις 20.10.20 στις 

9.00 π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 4 καθαρές μέρες 

προηγουμένως. 

 

5645/13 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 27.5.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις κατόπιν οδηγιών της Διοικητικής Προέδρου του 

Ε.Δ. Λεμεσού έχουν επαναπρογραμματιστεί ως ακολούθως: 

 

Αγωγές: 

1154/19 Η αίτηση ημερ. 8.10.19 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 6.10.20 ώρα 10.30 π.μ.  Η αίτηση ημερ. 7.6.19 

ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημερομηνία για τους εναγόμενους 1 

και 3 και για επίδοση για τους εναγόμενους 2, 4, 13, 15 και 16.  



Τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.  Οι οδηγίες για 

την καταχώριση ένορκης αποκάλυψης παραμένουν οι ίδιες.  Η 

ημερομηνία 4.9.20 ακυρώνεται. 

 

2859/19 Η αίτηση ημερ. 14.1.20 ορίζεται για οδηγίες στις 7.10.20 στις 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 8.9.20 ακυρώνεται. 

 

2666/19 Οι αιτήσεις ημερ. 5.2.20 και 15.11.19 ορίζονται για οδηγίες στις 

8.10.20 στις 9.00 π.μ.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

 

1757/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 8.10.20 στις 9.00 π.μ.  Και οι 

δύο πλευρές να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την επόμενη δικάσιμο.  Έξοδα στην 

πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

 

1988/19 Η αίτηση ημερ. 5.12.19 ορίζεται για οδηγίες στις 8.10.20 στις 9.00 

π.μ.  Η έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

 

1693/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 8.10.20 στις 9.00 π.μ.  Και οι 

δύο πλευρές να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την επόμενη δικάσιμο.  Έξοδα στην 

πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

1990/18 Η αίτηση ημερ. 22.5.19 ορίζεται για οδηγίες στις 7.10.20 στις 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 8.9.20 ακυρώνεται. 

 

1477/18 Η αίτηση ημερ. 8.5.20 ορίζεται για ακρόαση στις 23.9.20 στις 9.00 

π.μ. Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

1895/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 7.10.20 στις 9.00 π.μ.  Οι δύο 

πλευρές να καταχωρίσουν σύνοψη μαρτυρίας και ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων μέχρι την επόμενη δικάσιμο και αντίγραφο 

να δοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Έξοδα στην πορεία.  Η 

ημερομηνία 8.9.20 ακυρώνεται. 

 



1263/16 Οι κλήσεις για οδηγίες ορίζονται για οδηγίες στις 9.10.20 στις 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 10.9.20 ακυρώνεται. 

 

2005/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 18.9.2020 στις 9.00 π.μ.  Ο 

χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης, του 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και της σύνοψης μαρτυρίας 

από όλες τις πλευρές παραμένει μέχρι την 1.9.20.  Τα έξοδα στην 

πορεία.  Η ημερομηνία 4.9.20 ακυρώνεται. 

 

4247/15 Η αίτηση ημερ. 30.7.19 ορίζεται για οδηγίες στις 9.10.20 στις 9.00 

π.μ.   Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 8.9.20 ακυρώνεται. 

 

5204/14 Η αίτηση ημερ. 10.1.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 25.9.20 στις 10.30 π.μ.  Η αίτηση ημερ. 4.12.19 

ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημερομηνία.  Τα έξοδα των αιτήσεων 

στην πορεία.  Η ημερομηνία 9.9.20 ακυρώνεται. 

 

1362/13 Η αγωγή αναβάλλεται για οδηγίες στις 9.10.20 στις 9.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 9.9.20 ακυρώνεται. 

 

5456/11 Η αίτηση ημερ. 1.6.20 ορίζεται για ακρόαση στις 16.10.20 στις 

10.30 π.μ.  Η ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τις 31.7.20.  Έξοδα 

στην πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

 

Αίτηση  

Εταιρείας 

116/20 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 23.9.20 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία.  Η ημερομηνία 9.9.20 ακυρώνεται. 

 

Παραπομπή 

57/19 Η αίτηση ημερ. 13.1.20 ορίζεται για οδηγίες στις 9.10.20 στις 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 9.9.20 ακυρώνεται. 

 

 



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 16.07.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Αγωγή Αρ. 250/20 Η Αίτηση ημερ. 15.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.07.2020 

στις 9:00 π.μ.  Απαραίτητη η παρουσία δικηγόρου.  

Αγωγή Αρ. 2714/19 Η Αίτηση ημερ. 07.02.2020 ορίζεται για Απόδειξη για 

τελευταία φορά 16.10.2020 στις 9:00 π.μ. Έκθεση 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.  

Αγωγή Αρ. 2133/18 Η Αίτηση ημερ. 03.06.2019 ορίζεται για Επίδοση 30.10.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2975/17 Η Αίτηση ημερ. 15.11.2019 αποσύρεται και απορρίπτεται.  

Αγωγή Αρ. 419/17 Η Αίτηση ημερ. 19.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 25.09.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2635/16 Ορίζεται για Απόδειξη 21.07.2020 στις 9:00 π.μ. Άδεια 

δίδεται για συμπληρωματική ένορκη δήλωση.  

Αγωγή Αρ. 1592/14 Η Αίτηση ημερ. 05.03.2020 και η Αγωγή ορίζονται για 

Οδηγίες 24.07.2020 στις 9:00 π.μ. Απαραίτητη η παρουσία 

δικηγόρου.  

Αγωγή Αρ. 5424/13 Ορίζεται για Ακρόαση 30.11.2020 στις 11:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 118/20 Δίδεται άδεια για σφράγιση και καταχώρηση του κλητηρίου 

εντάλματος.  

Γεν. Αίτηση 116/20 Δίδεται άδεια για σφράγιση και καταχώρηση του κλητηρίου 

εντάλματος. 

Γεν. Αίτηση 110/20 Ορίζεται για Εξέταση η αίτηση 20.07.2020 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 23/07 Άδεια εκτέλεσης για περίοδο 5 ετών από σήμερα.  



Γεν. Αίτηση 44/04  Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης ημερ. 22.01.2004 

για περίοδο 5 ετών από σήμερα.  

Γεν. Αίτηση  385/04 Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης ημερ. 05.08.2004 

για περίοδο 5 ετών από σήμερα.  

Γεν. Αίτηση 301/03 Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης ημερ. 16.07.2003 

για περίοδο 5 ετών από σήμερα.  

Γεν. Αίτηση 72/05 Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης ημερ. 02.03.2005 

για περίοδο 5 ετών από σήμερα.  

 

 

Η πιο κάτω αγωγή ήταν στο πινάκιο ενώπιον της κας Μαθηκολώνης, Ε.Δ. και επιλήφθηκε 

σήμερα η κα Βασιλείου, Ε.Δ.  

 

Αγωγή Αρ. 3826/14 Η Αίτηση ημερ. 07.11.2019 ορίζεται για Ακρόαση 30.10.2020 

στις 10:00 π.μ. Οι Καθ’  ων η Αίτηση 1 και 2 να είναι παρόντες 

με την ίδια εγγύηση.  Τα εντάλματα σύλληψης και η 

κατάσχεση εγγυήσεων των καθ’  ων η αίτηση 1 και 2 

ακυρώνονται.   

 

Οι πιο κάτω αγωγές ήταν στο πινάκιο ενώπιον της κας Παρπόττας, Ε.Δ. και επιλήφθηκε 

σήμερα η κα Βασιλείου, Ε.Δ.  

 

Αγωγή Αρ. 798/20 

                        

Η Αίτηση ημερ. 10.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 21.07.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 679/20 Η Αίτηση ημερ. 16.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 21.07.2020 

στις 9:00 π.μ.  

 

 

 

 

 

 



Ημερομηνία:  16.7.2020 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30.4.20 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  16.7.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Ν. Μαθηκολώνη, Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής 2514/19   

(αίτηση ημερ. 3.12.19)  - Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ ενάγοντα αιτητή και εναντίον της 

εναγόμενης/καθ΄ ης η αίτηση ως θα υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1033/19  - 14.10.20 με τις ίδιες οδηγίες, ώρα 09.00 π.μ.   

 

 

 

Αρ. Αγωγής 3019/19  

(αίτηση ημερ. 5.3.20)    - Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ ενάγουσας αιτήτριας και εναντίον της 

εναγόμενης καθ΄ ης η αίτηση ως θα υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

   

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Χατζήπαπα, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 16 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. 300/03 - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 

     της αίτησης ημερ. 16/6/2020. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 71/05  - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 

     της αίτησης ημερ. 16/6/2020. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 79/05  - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α  

     της αίτησης ημερ. 16/6/2020. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 14/06  - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 

     της αίτησης ημερ. 16/6/2020. 

 

Αρ. Αίτησης 83/20  - Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι 

     10 Α, Β και Δ της αίτησης ημερ. 20/2/2020. 

 

 



Αρ. Αγωγής 3352/16 - Η αίτηση ημερ. 30/9/2019 απορρίπτεται  

     άνευ βλάβης. 

 

Αρ. Αγωγής 504/17 - Η αίτηση ημερ. 30/9/2019 απορρίπτεται 

     άνευ βλάβης. 

 

Αρ. Αγωγής 2048/19 - Η αίτηση ημερ. 5/12/2019 απορρίπτεται 

     με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2199/19 - Η αίτηση ημερ. 10/12/2019 απορρίπτεται  

     με έξοδα υπέρ των Εναγόντων. 

 

Αρ. Αγωγής 797/20  

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων ως η παράγραφος 

7Α της έκθεσης απαίτησης πλέον νόμιμο τόκο μέχρι εξοφλήσεως, πλέον έξοδα €790 πλέον 

Φ.Π.Α. και €16,50 έξοδα επίδοσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 16.7.2020 

 

Κατόπιν οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι πιο κάτω υποθέσεις 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

Γεν. Αιτ. 170/04 Εγκρίνεται ως το Α και Β της αίτησης 

Γεν. Αιτ. 2019/05 Εγκρίνεται ως το Α και Β  της αίτησης 

Γεν. Αιτ. 330/19 6.11.2020 

Γεν. Αιτ. 51/20 Η αίτηση ημερ. 6.3.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

1894/13 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 14.4.2021 και ώρα 

11 π.μ. 

3493/17 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 29.11.2021 και ώρα 

11 π.μ. 

1880/18] 

1878/18] Η αίτηση συνένωσης ημερ. 25.2.2020 παραμένει για 

οδηγίες στις  

1879/18]  6.11.2020 

1213/19 Η αίτηση ημερ. 20.11.2019 για τον εναγόμενο 1 ορίζεται 

για απόδειξη στις 9.11.2020. Η Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι 6.11.2020 



1686/19 Η αίτηση ημερ. 12.8.19 ορίζεται για ακρόαση στις 

9.11.2020.  Η ένσταση να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών 

από σήμερα -  τελευταία φορά 

1968/19 Εκδίδεται διάταγμα για παροχή λεπτομερειών εντός 30 

ημερών από σήμερα.  Ακολούθως εντός 60 ημερών να 

γίνει Ε/Δ αποκάλυψης εκατέρωθεν και 10 ημέρες μετέπειτα 

η ανταλλαγή. 

2192/19  Εκδίδεται διάταγμα για παροχή λεπτομερειών εντός 30 

ημερών από σήμερα.  Ακολούθως εντός 60 ημερών να 

γίνει Ε/Δ αποκάλυψης εκατέρωθεν και 10 ημέρες μετέπειτα 

η ανταλλαγή. 

2409/19 Η αίτηση ημερ. 21.11.2019 ορίζεται για απόδειξη στις 

9.11.2020.  Η Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 

6.11.2020 

2847/19 Η αίτηση ημερ. 13.2.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα εναντίον των καθ’ ων η αίτηση όπως υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενώπιον: Ν. Μαθηκολώνη, Ε.Δ 

 

Γεν. Αιτ. 175/04 Εγκρίνεται ως το Α και Β της αίτησης 

Γεν. Αιτ. 394/05 Εγκρίνεται ως το Α και Β της αίτησης 

 

Ενώπιον: Χρ. Παρπόττα, Ε.Δ. 

 

Αιτ. Ετ. 275/20  Εγκρίνεται ως η αίτηση, ως η παράγραφος 1.  Παρατείνεται 

ο χρόνος καταχώρησης της ΗΕ57 από τις 10.12.2007.  

Καμία άλλη διαταγή. Καμία διαταγή εξόδων.  Τα αιτητικά 2 

και 3, απορρίπτονται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες 16.7.2020 

ενώπιον της κας Λάρμου-Παπαδήμα, ορίστηκαν στις ακόλουθες ημερομηνίες:  

 

16440/16 για συνέχιση ακρόαση στις 16.7.20 ώρα 10.00 π.μ. 

2911/17 ακρόαση για κατ. 2 στις 16.10.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 3, 6, 7, 

8 να κλητευθούν 

8271/17 ακρόαση για κατ. 1-3 στις 16.10.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 6, 9, 

10 να κλητευθούν 

4908/18 ακρόαση  στις  18.11.20  ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1 - 5 να 

κλητευθούν 

4426/19 παραμένει για ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 16.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

5397/19 ακρόαση  στις 1.12.20  ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 1, 2, 4 να 

κλητευθούν 

6177/19 ακρόαση  στις 1.12.20  ώρα 10.30 π.μ.   Οι ΜΚ. 4 – 7 να 

κλητευθούν 

6951/19 επίδοση 16.7.20 

14232/19 επίδοση 16.7.20 

16077/19 ακρόαση  στις 30.11.20  ώρα 10.30 π.μ.   Ο ΜΚ. 1 να κλητευθεί 

19585/19 ακρόαση  στις 30.11.20  ώρα 10.30 π.μ.   Οι  ΜΚ. 3, 5, 7 να 

κλητευθούν. 

20063/19 ακρόαση  στις 24.11.20  ώρα 10.30 π.μ.   Οι  ΜΚ. 1, 4 να 

κλητευθούν. 

20565/19 παραμένει για απάντηση στις 16.7.20  

20570/19 ακρόαση  στις 27.11.20   ώρα 10.30 π.μ.   Οι  ΜΚ. 1, 2 να 

κλητευθούν. 

484/20 παραμενει για ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 16.7.20   

2473/20 ακρόαση  στις 8.12.20  ώρα 10.30 π.μ.   Οι  ΜΚ. 1, 2 να 

κλητευθούν. 



2523/20 ακρόαση για κατ. 1 χωρίς ΜΚ., επίδοση για κατ. 2 & 3 στις 

16.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

Ν.Α. 88/20 εξέταση 16.7.20 

Ν.Α. 388/20 εξέταση 16.7.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Αγιομαμίτη, Ε.Δ. 

 

Ποινικές Υποθέσεις (Μ. Αγιομαμίτη, Ε.Δ.) – ορισμένες 16.07.20  

 

18809/18 14.12.20 (10:30)  Ακρόαση 

21191/18  18.12.20 (10:30)  Ακρόαση 

11929/18 16.12.20 (10:30)  Ακρόαση (Κατ/νο 2– κατηγορίες 6,  

             7, 8, 9) 

             (Κατ/νο 2 – κατηγορίες  

              17 & 18) 

 

14560/18 12.11.20 (10:30)  Ακρόαση (Κατ/νο 1) 

19688/18 18.12.20 (10:30)  Ακρόαση 

19393/19 22.12.20 (10:30)  Ακρόαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ   

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτ. Δικαστηρίου, ημερ. 30.4.20 και του 

Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 5.5.20, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι 

υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 16.7.20 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ στις 30.9.20 (9:00) 

22195/19 

2772/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

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

16 Ιουλίου 2020 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 16.7.2020 ενώπιον της Μ. 

Θεοκλήτου, Ε.Δ., επαναορίζονται στις εξής ημερομηνίες για τον σκοπό που 

αναφέρεται πιο κάτω. 

 

Α/Α Αρ. Υπόθεσης Ημερ. ορισμού Ορίζεται για: 

1 23914/19 24.9.2020 Επίδοση  

2 2476/20 24.9.2020 Επίδοση 

3 2477/20 24.9.2020 Επίδοση 

4 206/20 8.10.2020 Ακρόαση 

5 205/20 8.10.2020 Ακρόαση + Επίδοση 

6 19378/18 8.10.2020 Ακρόαση 

7 3672/20 27.7.2020 Απόδειξη 

8 39/20 16.9.2020 Απόδειξη 

9 50/20 16.9.2020 Απόδειξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

16 Ιουλίου 2020 

 

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

1 

 

237/19 Γονική Μέριμνα 

Κυρίως αίτηση + 

Αίτηση τροποπ. 

18.9.2020 ΚΕΘ 

Ένσταση να καταχ. μέχρι τότε 
στην αίτηση τροποποίησης. 

2 

 

5/20 Γονική Μέριμνα 9.10.2020 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

3 

 

266/19 Γονική Μέριμνα 9.10.2020 ΚΕΘ 

4 

 

258/18 Γονική Μέριμνα 16.10.2020 Οδηγίες 

Ονομαστικός κατάλογ μαρτύρων 
και σύνοψη μαρτυρίας να καταχ. 
μέχρι τότε από τον Αιτητη. 

5 5/20 Προσβολή  

πατρότητας 

23.7.2020 Επίδοση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ημερομηνία: 16/07/2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού ενώπιον της κας 

Χ”Αθανασίου-Σιαμτάνη, που είναι ορισμένες 16/07/2020 αναβάλλονται και ορίζονται 

ως ακολούθως: 

 

 

 

1.  Γονική Μέριμνα 

 

300/16 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 23.7.20 η ώρα 9.30. 

Ονομαστικός κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  

Ονομαστικός κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  

Παρακαλούνται όπως οι δικηγόροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

για προγραμματισμό της ακρόασης της υπόθεσης.   

 

 

 

2.   Γονική Μέριμνα 

149/20   Η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 23.7.20 η ώρα 9.00.   

 

 

3.  Διατροφή 

 

38/20  Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 16.10.20 η ώρα 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

16.7.20 

 

1. Αιτ. Διατροφής αρ. 59/20 – Εκδόθηκε εκ συμφώνου  

διάταγμα. 

 

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

συμμόρφωση στις  15.10.20 και ώρα 08:30. 

 

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

συμμόρφωση στις  15.10.20 και ώρα 08:30. 

 

4. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 144/20 –  H κυρίως αίτηση  

ορίζεται για ΚΕΘ στις  15.10.20 και ώρα 08:30.   Aπάντηση 

μέχρι τότε.   Η μονομερής αίτηση  ημερ.  10.6.20  ορίζεται για 

οδηγίες στις  27.7.20 και ώρα 08:30.   Ενσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

5. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 143/19 – Ορίζεται για δήλωση 

συμβιβασμού στις  15.9.20 και ώρα 08:30. 

 

6. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ.  10/19 – Η κυρίως αίτηση 

ορίζεται για ΚΕΘ στις  15.10.20 και ώρα 08:30.  Δίδονται 

οδηγίες  όπως εντός 2 μηνών από σήμερα  κάθε διάδικο μέρος  

αποκαλύψει με ένορκη δήλωση  όλα τα έγγραφα που 



βρίσκονται στην κατοχή του  και δώσει αντίγραφα στην άλλη 

πλευρά.  

 

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

ορίζεται για ΚΕΘ στις  15.10.20 και ώρα 08:30.   Aπάντηση 

στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση μέχρι 

τότε. 

 

8. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ. 46/18 – Η κυρίως αίτηση 

ορίζεται για  ΚΕΘ στις  15.10.20 και ώρα 08:30.   Yπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

 

9. Αιτ. Διατροφής αρ. 49/18 – Δίδεται παράταση  όπως εντός 

50 ημερών  από σήμερα κάθε διάδικο μέρος  αποκαλύψει με 

ένορκη δήλωση που θα καταχωρίσει  προς κάθε διάδικο 

μέρος  όλα τα έγγραφα που  έχει στην κατοχή του και 

εφοδιάσει  με αντίγραφα αυτών.   Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

ΚΕΘ   στις  18.9.20 και ώρα 08:30. 

 

10. Αιτ. Διατροφής αρ. 272/19 – To προσωρινό διάταγμα  

ορίζεται  γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  23.7.20 και 

ώρα 08:30.  Ένσταση να καταχωρηθεί  μέχρι τις  21.7.20. 

 

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

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ 

ΛΕΜΕΣΟΥ,  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 14.7.2020  

 

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡ. ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ Π.Δ.Ε.Ε., ΣΤΙΣ  16/7/2020, 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

Ε205/09 

Αίτηση ημ. 15.11.18 

Η Αίτηση συνδέεται με την Κ*66/19.  Αναμένεται να παρουσιαστούν οι 

συνήγοροι για να προγραμματιστεί η παρούσα Αίτηση.   

 

Ε65/13 

Αίτηση ημ. 7.11.19 

Από το φάκελο προκύπτει ότι ο Καθ’ ου η αίτηση δεν έλαβε γνώση της 

νέας ημερομηνίας (16.7.20).  Εάν ο Καθ’ ου η αίτηση δεν παρουσιαστεί 

στο Δικαστήριο στις 16.7.20 η Αίτηση θα οριστεί ξανά για επίδοση στις 

23.9.20. 

 

Ε28/17 

Αίτηση ημ. 8.8.18 

Η Αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης της. 

 Ε31/17 

Η Αιτήτρια παραλείπει να διορίσει νέο συνήγορο παρά τις σχετικές 

οδηγίες του Δικαστηρίου.  Η Αίτηση προγραμματίζεται ξανά για ακρόαση, 

ως εξής: 

 

Η προθεσμία για την καταχώρηση της γραπτής μαρτυρίας του Καθ’ ου η 

αίτηση παρατείνεται μέχρι τις 20.9.20.  Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση 

στις 22.10.20, 11 π.μ. 

Η Γραμματεία να ενημερώσει την Αιτήτρια σχετικά. 



 

Ε32/17 

Η Αιτήτρια παραλείπει να διορίσει νέο συνήγορο παρά τις σχετικές 

οδηγίες του Δικαστηρίου.  Η Αίτηση προγραμματίζεται ξανά για ακρόαση, 

ως εξής: 

Η προθεσμία για την καταχώρηση της γραπτής μαρτυρίας των Καθ’ ων 

η αίτηση παρατείνεται μέχρι τις 20.9.20.  Η Αίτηση ορίζεται για ακρόαση 

στις 22.10.20, 11 π.μ. 

 

Η Γραμματεία να ενημερώσει την Αιτήτρια σχετικά. 

 

Ε81/19 

Αίτηση ημ. 17.6.20 

Η Αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 23.9.20. 

 

Ε181/19 

Αίτηση ημ. 6.2.20 

Η Αίτηση έχει επιδοθεί και θα οριστεί εκ νέου, αναλόγως της τοποθέτησης 

των Καθ’ ων η αίτηση. 

 
Ε1/20 
Αίτηση ημ. 17.2.20 
Η Αίτηση θα εξεταστεί στις 16.7.20 και οι συνήγοροι θα ενημερωθούν 
αυθημερόν για το αποτέλεσμα. 
 

 

Κ9/16 

Στις 16.7.20 θα συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία. 

 

Κ23/17 

Αίτηση ημ. 19.7.19 

Η Αίτηση έχει επιδοθεί και θα οριστεί εκ νέου, αναλόγως της τοποθέτησης 

του Καθ’ ου η αίτηση. 



Κ19/19 

Αίτηση ημ. 17.1.20 

Η Αίτηση θα εξεταστεί στις 16.7.20 και οι συνήγοροι θα ενημερωθούν 

αυθημερόν για το αποτέλεσμα. 

 

Κ*66/19 

Αίτηση ημ. 17.12.19 

Η Γραπτή Αγόρευση του Καθ’ ου η αίτηση 1 έχει κατατεθεί, αναμένεται 

για σκοπούς ακρόασης, η γραπτή αγόρευση του Αιτητή. 

 

Εφόσον συμπληρωθούν οι αγορεύσεις, η απόφαση θα επιφυλαχθεί, 

εκτός αν υπάρξει άλλο αίτημα. 

 

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 16.7.2020 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 16.7.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

272/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη στις 16.7.2020 με τη φυσική παρουσία 

των συνηγόρων στο Δικαστήριο. 

273/19 Υπάρχει επιστολή από πλευράς του συνηγόρου του Αιτητή, με 

την οποία ζητείται μια μακρά ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης της 

υπόθεσης.  Από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

ενημέρωση.  Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο θα ορίσει την υπόθεση για οδηγίες 

στις 31.7.2020, για σκοπούς διευθέτησης της υπόθεσης. 

 

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 

 

 


