
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22.10.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2399/19 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.Α της αίτησης ημερ. 29.9.2020. 

 

1313/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 3.12.2020, η ώρα 09.00.  Η πλευρά των 

Εναγομένων να προβεί σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και σε 

επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά 

περίπτωση σε βάρος των Εναγόντων. 

 

373/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 8.12.2020, η ώρα 09.00.  Οι δικηγόροι των 

διαδίκων να τοποθετηθούν για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων.   

 

169/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 19.4.2021, η ώρα 10.30 π.μ. Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

4739/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 14.12.2020, η ώρα 09.00.  Η αίτηση 

τροποποίησης της Έκθεσης Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι τότε και να 

οριστεί την ίδια ημέρα.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

5698/14 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα με συμφωνηθέντα έξοδα για το ποσό των €1.751 προς 

όφελος του Ενάγοντα και εναντίον του Εναγομένου χωρίς νόμιμο τόκο. 

 

1247/07 Η συνέχιση της ακρόασης ορίζεται 16.11.2020 και 17.11.2020, η ώρα 10.30.  

Τα έξοδα εναντίον του Εναγομένου.  Η ημερ. 23.10.2020 διαγράφεται. 

 

311/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 4.12.2020, η ώρα 09.00.  Η πλευρά των 

Εναγομένων να τοποθετηθεί σε σχέση με τα αιτήματα της Ενάγουσας όπως 

παρουσιάζεται στον Τύπο 25 όσο και στον Τύπο 25 που καταχωρίστηκε στις 
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27.5.2020 εκ μέρους της Ενάγουσας – εξ Ανταπαιτήσεως Εναγομένης μέχρι 

τότε. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

444/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ.Α της Αίτησης. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

22.10.2020 

 

 

 

Αίτηση  

Περί Αλλοδαπών 

9/19 Η Απόφαση στην αίτηση ημερ. 12.2.20 θα δοθεί στις 14.12.20 

στις 9.30 π.μ.  την ίδια μέρα παραμένει και η κύρια αίτηση. 

  

Αγωγές: 

1209/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 13.10.2021 στις 10.30 π.μ. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

22.10.2020 

 

 

Αγωγή αρ. 1850/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 30.10.2020 

ώρα 8.45 π.μ.. Ενστάσεις Εναγομένων αρ. 1 

έως 8. Τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν 

σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 149/20 Η αίτηση ημερ. 18.6.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 23.11.2020 ώρα 8.45π.μ. Υπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 1686/18 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 6.4.2021 

ώρα 10.30 π.μ. 

 

Αγωγή αρ. 5275/15 Η αίτηση ημερ. 18.6.2020 ορίζεται για επίδοση 

την 23.11.2020 ώρα 8.45π.μ. 

 

Αγωγή αρ. 3083/19 Η αίτηση ημερ. 30.12.2019 ορίζεται για 

ακρόαση την 30.10.2020 ώρα 8.45π.μ. Οι 

αιτήσεις ημερ. 14.5.2020 ορίζονται για οδηγίες 

την ίδια μέρα και ώρα. Ενστάσεις να 

καταχωριστούν μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 492/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 14.4.2020 

ώρα 10.30 π.μ. 
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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 22.10.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

3740/16  Ορίζεται για Απόδειξη (τελευταία φορά) στις 3.12.20 

   στις 9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση  

   μέχρι 27.11.20.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

713/17  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 30.11.20 στις 9.00 

   π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ 

   μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

   Έξοδα στην πορεία. 

 

791/18  Ορίζεται για Οδηγίες στις 21.12.20 στις 9.00 π.μ.  Η 

   πλευρά των Εναγομένων να καταχωρίσει Ε/Δήλωση 

   αποκάλυψης εγγράφων μέχρι και την 20.11.20.  Το 

   ίδιο χρονικό διάστημα να διενεργηθεί επιθεώρηση  

   εγγράφων.  Ακολούθως να καταχωρηθεί εκ μέρους 

   και των δυο πλευρών κατάλογος μαρτύρων και  

   σύνοψη μαρτυρίας μέχρι και την 21.12.20.  Έξοδα 

   στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των 

   Εναγόντων. 

 

2267/18  Ορίζεται για Οδηγίες στις 3.12.20 στις 9.00 π.μ.   

   Ε/Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των  

   Εναγόντων να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Στο ίδιο  

   χρονικό διάστημα να διενεργηθεί επιθεώρηση  

   εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία  

   περίπτωση εναντίον των Εναγόμενων. 
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1812/19  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 21.12.20 στις 9.00 

   π.μ.  Ε/Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους 

   των Εναγόμενων 1 και 2 να καταχωρηθεί μέχρι και 

   την 20.11.20.  Στο ίδιο χρονικό διάστημα να  

   διενεργηθεί επιθεώρηση εγγράφων.  Στη συνέχεια να 

   καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη  

   μαρτυρίας εκ μέρους των Εναγομένων 1 και 2 μέχρι 

   και την 21.12.20.   

   Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 

   των Εναγόντων. 

 

1997/19  Η αίτηση ημερ. 7.11.19  ορίζεται για Απόδειξη  

   (τελευταία φορά) στις 9.00 π.μ. εκτός αν   

   καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 27.11.20.  Έξοδα 

   επιφυλάσσονται.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  22/10/2020 

 

Διαχ. Αρ. 387/18 Η Αίτηση ημερ. 26/9/19 επαναορίζεται για Επίδοση 
την 16/2/21 ώρα 09:00. 

 

Αίτηση αρ. 158/20 Η Αίτηση ημερ. 2/10/20 εγκρίνεται.   

 

Αγωγή αρ. 2430/19 Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε υπεράσπιση η 
Αίτηση ημερ. 18/12/19 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων. 

 

Αγωγή αρ. 1143/17 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 16/2/21 ώρα 09:00.  
Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης 
αποκάλυψης εγγράφων των Εναγόντων 
παρατείνεται μέχρι 29/1/21.   

 

Αγωγή αρ. 1590/18 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 16/2/21 ώρα 09:00 
ώστε να συμπληρωθεί η διαδικασία Τριτοδιάδικου. 

 

Αγωγή αρ. 843/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 29/11/21 ώρα 
09:00.   

 

Αγωγή αρ. 1435/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 16/11/21 ώρα 
09:00.   

 

Αγωγή αρ. 3803/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 12/11/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1646/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 19/3/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 4912/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 2/2/21 ώρα 09:00.  
Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την ακρόαση και 
δεν θα τους δοθεί άλλη ειδοποίηση. 
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Αγωγή αρ. 1541/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 18/2/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2089/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 21/9/21 ώρα 
09:00.   

 

Αγωγή αρ. 1984/19 Η Αίτηση ημερ. 28/1/20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με επιφύλαξη δικαιωμάτων. 

 

Αγωγή αρ. 2202/19 Η Αίτηση ημερ. 30/9/20 εγκρίνεται. 

 

Διαχ. Αρ. 366/15 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 16/2/21 ώρα 09:00.  
Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 29/1/21.  Διαχειριστής 
παρών. 

 

Διαχ. Αρ. 159/14 Η Αίτηση ημερ. 8/10/20 εγκρίνεται.   

 

Αγωγή αρ. 5641/11 Επαναορίζεται για Ακρόαση (Αγορεύσεις) την 
13/11/20 ώρα 09:00. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  22/10/2020 

 

 

Αρ. Αγωγής 1312/20 Αίτηση ημερ. 30.7.20.  Η Αίτηση εναντίον 
Εναγομένων 1 και 2 ορίζεται για Απόδειξη 
την 13.11.20 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2230/19 Αίτηση ημερ. 18.6.20.  Η Αίτηση ημερ. 
18.6.20 για ασφάλεια εξόδων ορίζεται για 
Οδηγίες την 22.12.20 ώρα 9:00 π.μ.  
Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών 
από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1702/19 Αίτηση ημερ. 18.6.20.  Η Αίτηση και η 
Αγωγή απορρίπτονται ως διευθετηθείσες.  
Η κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

Αρ. Αγωγής 811/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 21.1.21 
ώρα 9:00 π.μ.  (ένορκη αποκάλυψη και 
επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί 
απ΄όλες τις πλευρές εντός 80 ημερών από 
σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1741/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2490/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2078/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 629/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 1599/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2493/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.10.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1332/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 7.10.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5300/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.9.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4510/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.9.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1163/08 Αίτηση ημερ. 11.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται 
για Επίδοση την 21.1.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 960/09 Αίτηση ημερ. 27.5.20.  Εκδίδεται διάταγμα 
ως η Αίτηση.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Διαχειρ. 263/15 Ορίζεται την 3.6.21 ώρα 9:00 π.μ. για 
Τελικούς ή Ενδιάμεσους Λογαριασμούς. 

 

Αρ. Διαχειρ. 410/17 Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγρ. Α και Β 
της ένορκης δήλωσης.  Ο νέος διαχειριστής 
να υπογράψει τις εγγυήσεις που θα του 
ζητήσει ο Πρωτοκολλητής.  Τα έξοδα της 
παρούσας αίτησης να καταβληθούν από τη 
διαχείριση. 

 

Αρ. Αγωγής 824/12 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 3.3.20.  Η 
αίτηση ημερ. 3.3.20 ορίζεται για Ακρόαση 
την 19.1.21 ώρα 8:45 π.μ.  Ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι την 11.1.21.  Το ένταλμα 
σύλληψης εναντίον των Καθών η αίτηση να 
παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 



11 

 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    22/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Συνενωμένες αγωγές  5292/15 και 5294/15 

Οδηγίες στις 30.11.20 και ώρα 9:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 495/07 

Εκδίδεται διάταγμα για άδεια εκτέλεσης των αποφάσεων με ημερομηνίες 

23.2.07 και 29.3.07 για περίοδο ενός έτους από σήμερα. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

Αίτηση 321/19 

Οδηγίες στις 14.12.20 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2385/13 

Οδηγίες στις 10.12.20 και ώρα 9:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 409/20 – Αίτηση ημερ. 18.6.20 

Ακρόαση η αίτηση με γραπτές αγορεύσεις στις 27.11.20 και ώρα 11:00.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 16.11.20.  ΄Εξοδα στην πορεία της αίτησης 

αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

 

Αρ. Αγωγής 2841/18 

Οδηγίες  18.11.20 και ώρα 9:00.  ΄Εξοδα στη πορεία.  Το Πρωτοκολλητείο να 

ενημερώσει τον εναγόμενο για την νέα ημερομηνία με επιστολή η οποία να 

επιδοθεί με δικαστικό επιδότη.  
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Αρ. Αγωγής 1258/17 

Ακρόαση 28.6.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Αρ. Αγωγής 1148/16 

Ακρόαση 29.6.21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3683/14 

Ακρόαση 18.1.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 1590/15 

Ακρόαση 24.5.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία.  

 

 

Αρ. Αγωγής 1780/18 

Ακρόαση 24.9.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στη πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 4933/13 

Ακρόαση 27.1.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στη πορεία.  

 

Γενική Αίτηση 47/10 

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για οδηγίες στις 23.10.20 και ώρα 9:00.  Η 

παρουσία του δικηγόρου του αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

Αρ. Αγωγής 586/06 – Αίτηση ημερ. 18.9.20 

Εκδίδεται διάταγμα για άδεια εκτέλεσης της απόφασης ημερ. 24.10.06 για 

περίοδο ενός έτους από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 4127/12 
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Ακρόαση στις 25.11.20 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του εναγομένου 3.  

 

 

Αρ.  Αγωγής 1643/18 

Ακρόαση στις 4.10.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στη πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 3525/14 

Ακρόαση 23.4.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής  2623/16 

Ακρόαση για εναγόμενους 2 και 3 στις 29.6.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στη 

πορεία.  
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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 22.10.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή αρ. 2085/20 Στην Μονομερή Αίτηση ημερ. 20.10.2020 το Δικαστήριο δεν 

έχει ικανοποιηθεί για το κατεπείγον έτσι ώστε να εκδοθεί 

το αιτούμενο διάταγμα μονομερώς.  Ορίζεται για Οδηγίες 

26.10.2020 στις 9:00 π.μ. έτσι ώστε η πλευρά των αιτητών 

να τοποθετηθεί κατά πόσο επιθυμεί να αγορεύσει και/ή 

κατά πόσο ζητά όπως η αίτηση καταστεί διά κλήσεως και 

δοθεί ημερομηνία επίδοσης.   

Αγωγή αρ. 954/20 Ορίζεται για Απόδειξη 18.02.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως. Ο 

συνήγορος να φροντίσει να τοποθετηθεί στο φάκελο η 

επίδοση.   

Αγωγή αρ. 2608/19 Η Αίτηση ημερ. 03.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 18.02.2021 

στις 9:00 π.μ. Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Αγωγή αρ. 1486/19 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 13.05.2020.  Ενάγοντες και 

Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα 

παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 ημερών από σήμερα και 

να παραδώσουν αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.  Η 

Αγωγή και η Κλήση για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 

22.02.2021 στις 9:00 π.μ. για να τοποθετηθούν οι δύο 

πλευρές για τα υπόλοιπα αιτήματα του Τύπου 25. Αν δεν 

τοποθετηθούν θα θεωρείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 848/19 Ορίζεται για Οδηγίες 19.11.2020 στις 9:00 π.μ.  Η 

συνήγορος να τοποθετηθεί κατά πόσο το αγώγιμο 
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δικαίωμα έχει παραγραφεί.   

Αγωγή αρ. 667/19 Η Αίτηση ημερ. 05.07.2019 ορίζεται για Ακρόαση 

10.12.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2444/18 Η Αίτηση ημερ. 30.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 13.11.2020 

στις 9:00 π.μ. Ο συνήγορος να τοποθετηθεί κατά πόσο 

τίθεται θέμα παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος.   

Αγωγή αρ. 1040/18 Ορίζεται για Ακρόαση 17.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 741/18 Η Αίτηση ημερ. 02.09.2019 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

του ενάγοντα.  

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

22.02.2021 στις 11:00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί 4 

μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2309/17 Ορίζεται για Οδηγίες 15.02.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί 5 μέρες 

προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1748/17 Η Αίτηση ημερ. 03.03.2020 ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 03.11.2020 στις 11:00 π.μ.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως.  

Αγωγή αρ. 1611/17 Ορίζεται για Οδηγίες 08.02.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

συμμόρφωσης και των δύο πλευρών με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου παρατείνεται για περαιτέρω 40 μέρες από 

σήμερα (τελευταία φορά).   

Αγωγή αρ. 1427/16 Η Αίτηση ημερ. 12.12.2019 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

των εναγόντων.  

Αγωγή αρ. 2853/16 Ορίζεται για Οδηγίες 16.02.2021 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε 

οι διάδικοι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου.  

Αγωγή αρ. 717/16 Ορίζεται για Οδηγίες 27.01.2021 στις 9:00 π.μ.  
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Αγωγή αρ. 4428/14 Ορίζεται για Ακρόαση 23.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Παραπομπή 33/15 Ορίζεται για Ακρόαση 11.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 49/10 Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για περίοδο 2 

ετών από σήμερα.   
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Ημερομηνία:  22.10.20 

 

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  22.10.20 αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αγωγές 

 

1432/14 - Ακρόαση 27.4.21, 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 

 

2541/15 - Οδηγίες 8.12.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

των εγγράφων που θα παρουσιάσει στη δίκη ο 

Εναγόμενος 2 επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 30 

ημερών από σήμερα. 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της Αγωγής 

 

5277/15 - Ακρόαση 14.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

   Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5293/15 - Α)  Εναντίον των Εναγομένων 1 η αγωγή απορρίπτεται  

ανεπιφύλακτα.  Τα έξοδα της αγωγής σε σχέση με τον 

Ενάγοντα και τους Εναγόμενους 1 αυτά θα τα επωμιστεί 

η κάθε πλευρά. 

 



18 

 

Β)  Εναντίον των Εναγομένων 2 η αγωγή απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα με έξοδα υπέρ των Εναγομένων 2 και 

εναντίον του Ενάγοντα για το συμφωνηθέν ποσό των 

€1.000, πλέον ΦΠΑ άνευ τόκου. 

 

Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

θεωρούνται ως ικανοποιηθείσες.    

 

 

1589/17 - Ακρόαση 22.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

   Καμία διαταγή για έξοδα 

 

1856/17 

(αίτηση ημερ. 7.2.20)  -  Η αίτηση  ημερ. 7.2.20 απορρίπτεται άνευ βλάβης 

του  

     δικαιώματος καταχώρησης νέας και χωρίς έξοδα.  

 

1695/18  

(αίτηση ημερ. 30.9.20)  -    Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για περαιτέρω  

απόδειξη και για τυχόν διευκρινίσεις, την 9.11.20,  

ώρα 09.00 π.μ.  

 

 

48/19 

(αίτηση ημερ. 13.6.19)  -     Ακρόαση 14.1.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι των αιτητών στην 

αίτηση ημερ. 13.6.19 να εκδώσουν κλήση 

μάρτυρος η οποία να επιδοθεί στου Καθ΄ ων η 

αίτηση για να είναι παρόντες την ημερομηνία και 

ώρα που έχει οριστεί η αίτηση.  

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

258/18 - Ακρόαση 25.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 
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   Καμία διαταγή για έξοδα 

 

1188/19 - Οδηγίες 17.12.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Οι Ενάγοντες και Εναγόμενοι να αποκαλύψουν ενόρκως 

όλα τα έγγραφα   που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 

30 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν ο ένας στον 

άλλο αντίγραφα-φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων 

που θα αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

και να τεθούν στη διάθεση της άλλης πλευράς προς 

επιθεώρηση. 

Εντός της ίδιας προθεσμίας, ήτοι εντός 30 ημερών από 

σήμερα να καταχωρήσουν και παραδώσουν ο ένας στον 

άλλο δήλωση – κατάλογο, αναφορικά με την παραδοχή ή 

μη παραδοχή γεγονότων. 

Τα έξοδα της αγωγής να ακολουθήσουν την πορεία και το 

αποτέλεσμα της αγωγής 

 

1528/19 - Οδηγίες 14.12.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο Ενάγοντας και η Εναγόμενη να αποκαλύψουν ενόρκως 

όλα τα έγγραφα   που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 

30 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν ο ένας στον 

άλλο αντίγραφα-φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων 

που θα αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

και να τεθούν στη διάθεση της άλλης πλευράς προς 

επιθεώρηση. 

Τα έξοδα της αγωγής να ακολουθήσουν την πορεία και το 

αποτέλεσμα της αγωγής 

 

 

1947/19 - Οδηγίες 17.12.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

των εγγράφων που θα παρουσιάσουν στη δίκη οι 
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Ενάγοντες επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών 

από σήμερα. 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της Αγωγής 

 

1972/19 - Οδηγίες 19.12.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο Ενάγοντας και Εναγόμενοι να αποκαλύψουν ενόρκως 

όλα τα έγγραφα   που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 

30 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν ο ένας στον 

άλλο αντίγραφα-φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων 

που θα αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

και να τεθούν στη διάθεση της άλλης πλευράς προς 

επιθεώρηση. 

Εντός της ίδιας προθεσμίας, ήτοι εντός 30 ημερών από 

σήμερα να καταχωρήσουν και παραδώσουν ο ένας στον 

άλλο δήλωση – κατάλογο, αναφορικά με την παραδοχή ή 

μη παραδοχή γεγονότων. 

Τα έξοδα της αγωγής και ανταπαίτησης να 

ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής 

και ανταπαίτησης.   

 

455/20 - Οδηγίες 15.10.20 ώρα 09.00 π.μ. 

Ο Ενάγοντας και οι Εναγόμενοι να αποκαλύψουν 

ενόρκως όλα τα έγγραφα   που θα παρουσιάσουν στη 

δίκη εντός 30 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν ο 

ένας στον άλλο αντίγραφα-φωτοαντίγραφα των εν λόγω 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω 

προθεσμίας και να τεθούν στη διάθεση της άλλης 

πλευράς προς επιθεώρηση.  Εντός της ίδιας προθεσμίας 

να καταχωρήσουν αμφότεροι κατάλογο παραδεκτών 

γεγονότων. 

Τα έξοδα της αγωγής να ακολουθήσουν την πορεία και το 

αποτέλεσμα της αγωγής 
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Αιτήσεις 

 

Γεν. Αίτηση 48/10 

(Αίτηση ημερ. 30.9.20)  - Εκδίδεται διάταγμα 

     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 22/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

1. Παρακαλώ όπως τα email για τις υποθέσεις αποστέλλονται μέχρι 

την ώρα που είναι ορισμένη η υπόθεση. Επίσης οποιαδήποτε έγγραφα 

ήθελε καταχωρηθούν αυτό να γίνεται μέχρι την προηγούμενη μέρα. 

 

2. Οι ένορκες δηλώσεις για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης λόγω μη 

εμφάνισης καθώς και οι ένορκες δηλώσεις επίδοσης αγωγής ή αίτησης 

να καταχωρούνται το αργότερο 1 μέρα προηγουμένως. Διαφορετικά η 

υπόθεση θα επαναορίζεται για απόδειξη ή επίδοση ή όπως άλλως 

κρίνει δίκαιο το Δικαστήριο. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1047/19 

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρίσει και παραδώσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Οι εναγόμενοι να συμμορφωθούν με τις οδηγίες αποκάλυψης εγγράφων 

(ημερ. 10/02/20) εντός 30 ημερών από σήμερα 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 

Θ.8 στις 22/01/21 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 1114/19 

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρίσει και παραδώσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 

Θ.8 στις 25/01/21 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία 
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Αρ. Αγωγής 2025/19 

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρίσει και παραδώσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 

Θ.8 στις 25/01/21 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 3211/19 – Αίτηση ημερ. 28/08/20 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη στις 04/11/2020 και ώρα 09:00. Σε 

περίπτωση που έχουν απολεστεί τα πρωτότυπα έγγραφα να δηλωθεί στην 

συμπλ. Ε/Δ η οποία να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

 

Αρ Αγωγής 1053/19  

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρίσει και παραδώσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 

Θ.8 στις 18/01/21 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 3119/18 – Αίτηση ημερ. 13/07/20 

Απόφαση ως η παρ. 8 (α) και (β) της Ε/Α, πλέον έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2538/18 

Δίδονται οδηγίες όπως οι εναγόμενοι καταχωρίσουν και παραδώσουν 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 30 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 16/09/2021 και ώρα 11:00 Τα χρονικά 

πλαίσια για την κυρίως εξέταση, αντεξέταση και επανεξέταση θα είναι βάσει 

της Δ.30 Θ.8 εκτός αν παραταθούν από το δικαστήριο. Έξοδα στην πορεία 

 

Αιτ. Εταιρ. 443/20  

Η αίτηση εγκρίνεται και η τροποποίηση επικυρώνεται. Πιστό αντίγραφο του 

διατάγματος μαζί με τυπωμένο αντίγραφο του τρ. Ιδρυτικού να παραδοθεί 

στον Έφορο Εταρειών εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος. 
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Αρ. Αγωγής 960/14 – Αίτηση έρευνας ημερ. 14/10/19 

Η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη επίδοσης 

 

 

Αρ. Αγωγής 1722/16 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 19/03/2021 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5/18 

Ορίζεται για οδηγίες στις 09/11/2020 και ώρα 09:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1696/18 

Δίδονται οδηγίες όπως οι εναγόμενοι συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου ημερ. 12/12/19 για καταχώρηση και παράδοση ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων εντός 30 ημερών από σήμερα 

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρίσει και παραδώσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 

Θ.8 στις 19/01/21 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία 

 

Γεν Αίτηση 73/10 – Αίτηση για ανανέωση απόφασης 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως πρόωρη 

 

Αρ. Αγωγής 2027/17 

Δίδονται οδηγίες όπως ο εναγόμενος και εξ’ ανταπαιτήσεως ενάγοντας 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 10/02/20 για καταχώρηση 

και παράδοση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων εντός 30 ημερών από σήμερα 

Δίδονται οδηγίες όπως ο εναγόμενος και εξ’ ανταπαιτήσεως ενάγοντας 

καταχωρίσει και παραδώσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 

45 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 

Θ.8 στις 26/01/21 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του 

ενάγοντα. 



25 

 

 

Αρ. Αγωγής 1681/17 

Έγινε στην παρουσία των δικηγόρων 

 

 

------------------------------------------ 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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 22.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.71/2010 Η αίτηση απορρίπτεται χωρίς έξοδα. Οι αποφάσεις 11.05.2010 
και 14.06.2010 είναι εκτελεστές μέχρι την 11.05.2022 και 
14.06.2022 αντίστοιχα, ώστε να μην μπορεί να εξεταστεί αίτημα 
για άδεια εκτέλεσης τους σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5285/2012 Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης την 09.11.2020 
ώρα 9:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Για τυχόν διευθέτηση, να 
ενημερωθεί το Δικαστήριο προηγουμένως. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 3055/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 3747/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση διευθέτησης, να ενημερωθεί 
το Δικαστήριο. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 704/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 993/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 1010/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.07.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2445/2018 Διάταγμα ως το 1 της αίτησης (ο χρόνος παρατείνεται μέχρι 
σήμερα) και Διάταγμα ως το 2 της αίτησης (6 μήνες από σήμερα). 
Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 388/2019 Είναι ορισμένη την 22.10.2021. Επιστρέφεται. 

10.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 227/2020 Διάταγμα ως το 1 της αίτησης. Τα έξοδα της αίτησης υπέρ του 
Αιτητή και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση ιδρύματος, ως έχουν 
συμφωνηθεί στο ποσό των €700,00. Η αξίωση για ελεγκτικά 
έξοδα αποσύρεται και απορρίπτεται. 
 

 

Σημειώσεις: 

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. 
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2. Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων κατά την ημερομηνία και ώρα που είναι ορισμένες. Τυχόν e-mails των 

συνηγόρων θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεσή τους, για να 

μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. Ένορκες δηλώσεις, επιδόσεις, δικόγραφα κ.λπ.. που δεν βρίσκονται ενώπιον του 

Δικαστηρίου αναγκαστικά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. 

 

3. Λόγω του ότι το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων, όπου 

χρειάζονται διευκρινίσεις/πρόσθετα στοιχεία, θα ζητούνται ηλεκτρονικά/τηλεφωνικώς. Οι συνήγοροι να μην 

εμφανίζονται, εάν δεν κληθούν να εμφανιστούν, όπως επιβάλλουν τα επιμέρους μέτρα που έχουν συναποφασιστεί για 

την τήρηση της υγειονομίας.  

 

4. Σε περίπτωση που ενημερώνονται οι δικηγόροι μέσω Πινακίου ότι ορίζεται μια υπόθεση για να αρχίσει, 

εννοείται ότι δεν θα λαμβάνουν εκ νέου ενημέρωση 7 ημέρες προηγουμένως και θα ισχύει η ενημέρωση που 

έχουν λάβει μέσω Πινακίου. 

 

 

Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί (ομάδα Α) 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  1639/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 29.10.2020 Θα δηλωθεί  

2.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.11.2020 Θα αρχίσει 

3.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 04.12.2020 Θα αρχίσει 

4.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 10.03.2021 Θα αρχίσει 

5.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 20.11.2020 Θα αρχίσει 

6.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 04.11.2020 Συνεχιζόμενη 

7.  4621/2012 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΧΧΧ Περατώθηκε 

8.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 18.11.2020 Θα αρχίσει 

9.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 30.10.2020 Συνεχιζόμενη 

10.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 09.11.2020 Συνεχιζόμενη  

11.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.11.2020 Θα αρχίσει 

12.  5868/2012 & 
5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 10.11.2020 Συνεχιζόμενη 

13.  69/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05.11.2020 Συνεχιζόμενη 

14.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 11.01.2021 Θα αρχίσει 

15.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 16.11.2020 Θα αρχίσει 

16.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 12.11.2020 Θα αρχίσει 

 

 

E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: yioannou@dc.judicial.gov.cy .  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Xρ. Παπαλλά, Ε.Δ. 

 

Το Δικαστήριο λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ, για την αντιμετώπιση του 

Κορωνοϊου, 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 22.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. 

 

Αγωγή 1709/15  

 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 4.3.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

2. 

 

Αγωγή 5415/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.2.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

3. 

 

Γενική Αίτ.72/10 

 

Αίτηση ημ. 30.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 3.11.20 η ώρα 

9.00.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 

2.11.20 και να περιλαμβάνει το σημερινό υπόλοιπο και γιατί από 

το 2012 δεν έγιναν άλλα μέτρα εκτέλεσης. 

 

4. 

 

Αγωγή 1701/16 

και 1702/16 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 21.5.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 
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5. 

 

Αγωγή 2862/17 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.5.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

6. 

 

Αγωγή 923/17 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.5.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

7. Αγωγή 275/17 

 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.5.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

8. Αγωγή 360/20 

 

 

 

Αίτηση ημ. 21.9.20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

9. Αγωγή 818/20 

 

 

 

H αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξοφληθείσα.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

10. Αγωγή 1491/17 

 

 

 

Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 30.9.19 

Η ένορκη δήλωση επίδοσης που έχει καταχωρηθεί στο φάκελο 

του Δικαστηρίου δεν καθορίζει τη σημερινή ημερομηνία ως 

ημερομηνία εμφάνισης στο Δικαστήριο.  Ως εκ τούτου οι αιτητές 

να επιδώσουν εκ νέου την αίτηση, η οποία ορίζεται για επίδοση 

στις 21.1.21 η ώρα 9.00. 

11. Αγωγή 3071/14 α) Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 8.5.19 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

β) Αίτηση για επαναφορά ημ. 10.2.20 

H αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 8.5.19 ορίζεται για έλεγχο του 

Ε/Σ το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο στις 21.1.21 η ώρα 

9.00.  Η αίτηση για επαναφορά ημ. 10.2.20 ορίζεται εκ νέου για 

επίδοση αναφορικά με την εναγόμενη στις 6.11.20 η ώρα 

9.00.  Την ίδια ημερομηνία ορίζεται για οδηγίες αναφορικά με 

τους τριτοδιάδικους. 

12. Αγωγή 654/18 

 

 

Αίτηση έρευνας ημ. 7.2.20 

Η αίτηση έρευνας ημ. 7.2.20 ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 

20.11.20 η ώρα 8.30.  Το Ε/Σ να εκτελεστεί μέχρι τότε.  Ο Καθ’ 

ου η αίτηση να προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν τη μη 

εμφάνιση του έτσι ώστε να μην κατασχεθεί η εγγύηση την οποία 

έχει υπογράψει. 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΘΕΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγωγή 374/12 Παράβαση συμφωνίας 2.11.20 Θα αρχίσει 

2. Αγωγή 1501/12 Χρηματική διαφορά 9.11.20 Θα αρχίσει 

3. Αγωγή 2357/12 Χρηματική διαφορά 26.10.20 Συνεχιζόμενη 

4. Αγωγή 2405/12 Ατύχημα αυτοκινήτου 6.11.20 Θα αρχίσει 

5. Αγωγή 3317/12 Ατύχημα αυτοκινήτου 23.10.20 Θα δηλωθεί 

6. Αγωγή 3413/12 Παράβαση συμφωνίας 3.11.20 Συνεχιζόμενη 

7. 3837/12 & 3838/12 Ατύχημα αυτοκινήτου 23.10.20 Θα δηλωθεί 

8. 4112/12 & 5317/13 Ατύχημα αυτοκινήτου 4.12.20 Θα αρχίσει 

9. Αγωγή 4463/12 Παράβαση συμφωνίας 27.10.20 Θα αρχίσει 
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E-mail επικοινωνίας: κα Έλενα Χριστοφίδου: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25806215. 

 

 

Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο που πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο να 

γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις έτσι ώστε αυτό να βρίσκεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου την ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Αγωγή 4771/12 & 5564/13 Ατύχημα αυτοκινήτου χχχ Περατώθηκε 

11. Αγωγή 5448/12 Ατύχημα αυτοκινήτου 4.11.20 Συνεχιζόμενη 

12. Αγωγή 69/12 Παραπομπή χχχ Περατώθηκε 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

22 Οκτωβρίου 2020 

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

1 

 

184/20 Γονική Μέριμνα 

Κυρίως Αίτηση 
25.6.20 και 
Προσωρινό ημερ. 
16.7.20 

24.11.20 Δήλωση Συμβιβασμού 

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 
μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

2 

 

91/20 Διατροφή 

Κυρίως αίτηση 
ημερ. 1.6.20 + 

Προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 
4.6.20 

24.11.20 Δήλωση Συμβιβασμού 

Έξοδα στην πορεία 

3 

 

130/20 Γονική Μέριμνα 

Κυρίως αίτηση 
ημερ. 2.6.20 

5.11.20 ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

4 

 

122/20 Γονική Μέριμνα 

Κυρίως 27.5.20 
και μονομερής 
και προσωρινό 
ημερ. 31.7.20 

30.10.20 Δήλωση Συμβιβασμού 

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

5 

 

370/19 Γονική Μέριμνα 1.12.20 Οδηγίες 

Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων να 
καταχωρηθούν μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

6 435/19 

 

Γονική Μέριμνα 15.12.20 Οδηγίες 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

7 119/20 Γονική Μέριμνα 15.12.20 Οδηγίες 
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 Καθ΄ης η αίτηση παρούσα με 
ίδια εγγύηση 

8 228/20 

 

Διατροφή – 
Προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 
2.10.20 

--- Το προσωρινό διάταγμα 
καθίσταται απόλυτο με έξοδα 
στην πορεία της κυρίως 
αίτησης 

9 234/20 

 

Διατροφή 12.11.20 ΚΕΘ 

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 
μέχρι τότε 

Ένσταση μέχρι τότε  

Έξοδα στην πορεία 

10 335/20 

 

Γονική Μέριμνα 

Προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 
9.10.20 

--- Το προσωρινό διάταγμα 
καθίσταται απόλυτο με έξοδα 
στην πορεία της κυρίως 
αίτησης 

11 200/20 

 

Γονική Μέριμνα 17.12.2020   Επίδοση 

12 15/19 

 

Γονική Μέριμνα 

 

1.12.20 Οδηγίες 

Ονομαστικός κατάλογος 
μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας να καταχωρηθούν 
μέχρι τότε 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

13 8/20 

 

Υιοθεσία 14.1.21 (09:00) Απόδειξη 

Ο Πρωτοκολλητής να 
ειδοποιήσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης η οποία να είναι 
έτοιμη μέχρι τότε 

14 37/20 

 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

Κυρίως 7.7.20 και 
Προσωρινό 
9.7.20 

19.11.20 Οδηγίες 

Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

15 26/19 

 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

1.12.20 Οδηγίες 

Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων μέχρι 
τότε 
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Καμιά διαταγή για έξοδα 

16 37/18 

 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

 

1.12.20 Οδηγίες 

Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων μέχρι 
τότε 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

17 76/19 

 

Διατροφή 7.12.20 Οδηγίες 

Ονομαστικός κατάλογος 
μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας μέχρι τότε 

Έξοδα στην πορεία 

18 234/20 

 

Διατροφή 

Προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 
12.10.20 

12.11.20 ΚΕΘ 

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 
μέχρι τότε 

Ένσταση μέχρι τότε  

Έξοδα στην πορεία 

19 195/20 

 

Διατροφή 

Κυρίως και 
προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 
20.8.20 

30.10.20 Δήλωση Συμβιβασμού 

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 
μέχρι τότε 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

20 1/20 

 

Διατροφή 

 

4.12.20 Οδηγίες 

Συμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι τότε 

Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

21 289/19 

 

Διατροφή 4.12.20 Οδηγίες  

Καμιά διαταγή για έξοδα 

 

22 250/20 

 

Διατροφή 

 

--- Εκδόθηκε προσωρινό 
διάταγμα για το ποσό των 
€280.- μηνιαίως για τον 
ανήλικο υιό των διαδίκων. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 22.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

600/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

απασχολημένο με παλαιότερες υποθέσεις, ως εκ τούτου θα δοθεί μια νέα 

ημερομηνία κατά την οποία θα ακουστεί η υπόθεση.  Η υπόθεση ορίζεται για 

ακρόαση στις 25.1.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

776/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

ακροάσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα επιληφθεί, η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 24.2.2021, η ώρα 

9.30 π.μ. 

480/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

ακροάσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα επιληφθεί, η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 2.3.2021, η ώρα 

9.30 π.μ. 

55/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

ακροάσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα επιληφθεί, η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 8.4.2021, η ώρα 

9.30 π.μ. 

246/19 Υπάρχει συμμόρφωση από όλες τις πλευρές στη Δ.30 με την 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας.  Ως εκ τούτου, η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.11.2020 η ώρα 9.00 π.μ. σε μια ύστατη 

προσπάθεια για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης με το Δικαστήριο.  Εάν 

υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία που πρέπει να δοθούν στο Ταμείο, να 

δοθούν στο ενδιάμεσο.  Υπό διαφορετικές συνθήκες, η υπόθεση θα οριστεί 

για ακρόαση. 
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266/19 Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30.  

Έχουν καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Ως εκ 

τούτου, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.11.2020 η ώρα 9.00 π.μ. σε 

μια ύστατη προσπάθεια για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης με το 

Δικαστήριο.  Υπό διαφορετικές συνθήκες, η υπόθεση θα οριστεί για ακρόαση. 

386/19 Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές με τη Δ.30.  

Έχουν καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Ως εκ 

τούτου, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.11.2020 η ώρα 9.00 π.μ. σε 

μια ύστατη προσπάθεια για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης με το 

Δικαστήριο.  Υπό διαφορετικές συνθήκες, η υπόθεση θα οριστεί για ακρόαση. 

395/19 Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένορκη δήλωση για 

αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Έχει καταχωρηθεί επίσης 

κατάλογος μαρτύρων, επομένως υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τη Δ.30.  

Ως εκ τούτου, η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20.11.2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

σε μια ύστατη προσπάθεια για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης με το 

Δικαστήριο.  Υπό διαφορετικές συνθήκες, η υπόθεση θα οριστεί για ακρόαση. 

139/20 Στην προκειμένη περίπτωση έχει καταχωρηθεί ένορκη δήλωση 

για αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση και όχι από 

πλευράς της Αιτήτριας.  Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων 

από πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις 9.11.2020.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες 

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

τις 17.12.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 22.12.2020, 

η ώρα 9.00 π.μ. 

144/20 Έχει καταχωρηθεί ένορκη δήλωση για αποκάλυψη εγγράφων 

και από τις δύο πλευρές.  Ως εκ τούτου, δίδονται περαιτέρω οδηγίες για 

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

30.11.2020.  Η  υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 4.12.2020, η 

ώρα 9.00 π.μ. 

148/20 Έχει γίνει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
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μέχρι τις 30.11.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

4.12.2020, 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 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

22/10/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

7/14 Η ακρόαση θα γίνει η ώρα 10.30π.μ. 

 

620/14 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 19/11/20. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 26/11/20 και ώρα 9.00π.μ. 

 

594/15 Άδεια δίδεται στο δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου 

ΔΕΠΕ να αποσυρθούν από δικηγόροι των Καθ’ ων η 

Αίτηση.  Η υπόθεση ορίζεται για Aκρόαση στις 24/05/21 

και ώρα 10.30π.μ.   

 

470/15 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 31/05/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

29/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 03/06/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

107/16 Η υπόθεση θα γίνει κανονικά με την φυσική παρουσία της 

Αιτήτριας και των δικηγόρων των Καθ’ ων η Αίτηση. 

 

333/17 Η υπόθεση ορίζεται για Aκρόαση στις 10/06/21 και ώρα 

10.30π.μ.   
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110/19 Η αίτηση τροποποίησης ημερ. 03/07/20 ορίζεται για 

Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 16/12/20 και ώρα 

09.00π.μ.  Οι γραπτές αγορεύσεις να σταλούν 

ηλεκτρονικώς στο Δικαστήριο.   

 

Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/12/20. 

 

172/19 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 02/12/20 και ώρα 

9.00π.μ.  Μέχρι τις 23/11/20 το Ταμείο να ενημερώσει το 

Δικαστήριο σχετικά με τη θέση του.  

 

12/20 Η αίτηση τροποποίησης των Γενικών Λόγων της 

Εμφάνισης των Καθ’ ων η Αίτηση 1 ημερ. 06/08/20 να 

επιδοθεί στο Ταμείο Πλεονασμού.  

 

Η αίτηση και η Κυρίως Αίτηση ορίζονται για Οδηγίες στις 

17/12/20.   Μέχρι τις 09/12/20 το Ταμείο και η πλευρά του 

Αιτητή να καταχωρήσουν ένσταση στην αίτηση 

τροποποίησης.  

  

176/20 Παρακαλούνται οι δικηγόροι να εμφανιστούν η ώρα 

9.00π.μ ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

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 

22/10/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

216/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

181/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

182/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

183/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

184/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

185/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

186/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

187/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

188/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

189/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 
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για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

190/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

191/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

248/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/12/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

2/12/2020. 

79/20 Δεν έχει καταχωρηθεί από τους Καθ’ ων η αίτηση 

Παράρτημα.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

23/11/2020.  Παράρτημα από τους Καθ’ ων η αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι την 16/11/2020. 

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. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 22/10/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

K14/16 και Κ15/16  

To αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα. Καμία διαταγή για έξοδα. Ορίζονται 

στις 24/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 8/12/2020, ώρα 11:00 για ακρόαση. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Ε31/17 

To αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα. Καμία διαταγή για έξοδα. Ορίζονται 

στις 24/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 8/12/2020, ώρα 11:00 για ακρόαση. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

 

Ε32/17  

To αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα. Καμία διαταγή για έξοδα. Ορίζονται 

στις 24/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 8/12/2020, ώρα 11:00 για ακρόαση. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Ε118/19  

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των 

διαδίκων μέχρι 11/01/2021. Ορίζεται στις 13/01/2021 για οδηγίες. Μέχρι τότε να 

ολοκληρωθεί προσπάθεια διευθέτησης. Έξοδα στην πορεία. 

 

Ε119/19  

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των 

διαδίκων μέχρι 11/01/2021. Ορίζεται στις 13/01/2021 για οδηγίες. Μέχρι τότε να 

ολοκληρωθεί προσπάθεια διευθέτησης. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Ε10/20 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των 

διαδίκων μέχρι 17/11/20. Ορίζεται στις 24/11/2020 για οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Κ61/19  

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

εγγράφων των Καθ’ ων μέχρι 11/01/21. Ορίζεται στις 13/01/2020 για οδηγίες.  Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.  

 

E231/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 16/10/20 ορίζεται για απόδειξη στις 10/11/20. Στην ένορκη 

δήλωση απόδειξης να υπάρξει τοποθέτηση για την υπηκοότητα Καθ’ ου και να 

επισυναφθεί η υποκατάστατη επίδοση της Κυρίως Αίτησης, η οποία δεν βρίσκεται στον 

φάκελο της υπόθεσης.   

Ε28/2020  

Ορίζεται στις 24/11/2020 για οδηγίες. Το Παράρτημα του Καθ’ ου να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτητή.  

 

 

Κ60/2019  

Ορίζεται στις 24/11/2020 για οδηγίες. Το Παράρτημα της Καθ’ ης να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτητών.  

 

 

Ε122/16 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 18/11/2020 ώρα 11:00. Να ακολουθηθούν 

οδηγίες Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας. Μέχρι τότε, να ετοιμαστεί 

κατάλογος παραδεκτών εγγράφων και γεγονότων. Καμία διαταγή για έξοδα.  
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