
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 23.10.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

211/19 Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη 25.11.2020, η ώρα 09.00 εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

2438/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 12.4.2021, η ώρα 10.30 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

2327/18 Η Αίτηση ημερ. 25.10.2018 για Προσωρινά Διατάγματα ορίζεται για 

ακρόαση 15.1.2021, η ώρα 09.00.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ην ίδια 

ημέρα. 

 

2957/18 Η Αίτηση ημερ. 2.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 4.11.2020, η ώρα 09.00.  Η 

πλευρά των Εναγόντων – Αιτητών να εφοδιάσει το Δικαστήριο μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων το τηλεομοιότυπο ημερ. 7.10.2020 που 

αναφέρεται στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα ημερ. 22.10.2020. 

 

1236/15 Η Αίτηση ημερ. 19.2.2019 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

26.1.2021, η ώρα 09.00.  Η αγωγή ορίζεται την ίδια ημέρα για οδηγίες. 

 

2372/20 Η αγωγή ορίζεται για επίδοση 2.11.2020, η ώρα 09.00. 

 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΙΤΗΣΗ 

11/17 Η Αίτηση ημερ. 19.6.2020 ορίζεται για ακρόαση 19.1.2021, η ώρα 09.00.  

Την ίδια ημέρα ορίζεται για οδηγίες η Κυρίως Αίτηση. 
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20/19  Η Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

 

133/20 Η Αίτηση ημερ. 22.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 24.11.2020, η ώρα 09.00.  

Τυχόν ένσταση από τους Καθ’  ων η Αίτηση να καταχωριστεί μέχρι τότε.   

 

 Η Αίτηση ημερ. 10.7.2020 ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημέρα. 

 

64/20 Η αίτηση ημερ. 13.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 29.10.2020, η ώρα 09.00. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

4/20 Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες 26.11.2021, η ώρα. 09.00.  Ένσταση μέχρι 

τότε. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

23.10.2020 

 

 

 

  

Αγωγές: 

1074/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 22.10.2021 στις 10.30 π.μ. 

 

181/18 Η αίτηση παραμένει για απόδειξη στις 14.12.20 εκτός εάν 

καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης από εναγόμενους 2 και 5 

επτά ημέρες προηγουμένως. 

 

1596/18 Εκδίδεται Διάταγμα όπως οι παράγραφοι Α και Β. 

 

433/19 Η αίτηση ημερ. 14.5.20 ορίζεται για απόδειξη στις 20.11.20 

εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση απαίτησης πέντε ημέρες 

προηγουμένως. 

 

1224/19 Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 30.11.20 εκτός εάν 

καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης επτά ημέρες προηγουμένως. 

 

1940/19 Η επίδοση στον εναγόμενο 2 δεν γίνεται αποδεκτή.  Η 

διεύθυνση του εναγόμενου 2 όπως φαίνεται στο κλητήριο 

ένταλμα είναι διαφορετική από του εναγόμενου 1.  Η αίτηση 

παραμένει για οδηγίες στις 2.11.20. 

 

2778/19 Η αίτηση ημερ. 27.11.19 απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των 

αιτητών τα οποία θα καταβληθούν στο τέλος της δίκης.  Η 

αίτηση ημερ. 12.5.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 
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αγορεύσεις στις 25.11.20 στις 9.30.  Την ίδια ημέρα παραμένουν 

για οδηγίες οι αιτήσεις ημερ. 28.1.20 και 29.7.20. 

2896/19 Η αίτηση ημερ. 11.12.19 ορίζεται για ακρόαση 13.11.20 στις 

9.30 με γραπτές αγορεύσεις.  Η αίτηση ημερ. 20.12.19 

παραμένει την ίδια ημέρα για οδηγίες.  Το προσωρινό διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ. 

 

1436/20 Η αίτηση ημερ. 14.9.20 παραμένει για τελευταία φορά για 

απόδειξη στις 23.11.20 ώρα 9.30 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

23.10.2020 

 

 

Αγωγή αρ. 931/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 24.11.2020 

ώρα 8.45 π.μ.. Δίδονται τελευταία φορά οδηγίες 

για καταχώριση ονομαστικών καταλόγων με 

σύνοψη μαρτυρίας. 

 

 

Αγωγή αρ.3221/17 Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία οι διάδικοι 

διατάσσονται όπως προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εντός 45 ημερών από σήμερα. Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 14.12.2020 ώρα 

8.45π.μ. 

 

Αγωγή αρ. 1835/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 12.4.2021 

ώρα 10.30π.μ. 

 

Αίτηση/Έφεση αρ. 304/18 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Γενική Αίτηση αρ. 445/20 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 
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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 23.10.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

4181/15  Ορίζεται για Οδηγίες στις 8.12.20 στις 9.00 π.μ. 

   Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από κάθε 

   πλευρά να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην  

   πορεία. 

  

 

3/17   Η αίτηση ημερ. 5.10.20 εγκρίνεται.  Εκδίδεται  

   διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης.  Καμία 

   διαταγή για έξοδα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  23/10/2020 

 

Αγωγή αρ. 3449/13 Επαναορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης την 
17/11/20 ώρα 08:30. 

 

Αγωγή αρ. 682/20 Η Αίτηση ημερ. 2/10/20 ορίζεται για περαιτέρω 
Απόδειξη την 10/12/20 ώρα 09:00.  Δίδεται άδεια 
για καταχώρηση μέχρι τότε συμπληρωματικής 
ένορκης δήλωσης από τον ιδιώτη επιδότη.   

 

Αγωγή αρ. 2546/15 Ορίζεται για Ακρόαση την 1/6/21 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων των 
Εναγόντων παρατείνεται μέχρι 30/12/20.   

 

Διαχ. Αρ. 136/14 Η Αίτηση ημερ. 15/5/2019 ορίζεται για Ακρόαση 
(Οικονομική Εξέταση) την 17/2/21 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 
παρατείνεται μέχρι 30/12/20.   

 

Αγωγή αρ. 1330/19 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης και 
επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι 
ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 
κατατεθούν εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η 
Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς 
συμμόρφωσης την 17/2/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 569/19 Η Αίτηση ημερ. 19/6/20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται. 

 

Αγωγή αρ. 1477/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 14/9/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1988/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 1/12/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 3255/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 30/11/21 ώρα 
09:00. 
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Αγωγή αρ. 1641/19 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης 
εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι ένορκες 
δηλώσεις αποκάλυψης να κατατεθούν εντός 60 
ημερών από σήμερα.  Η Αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες για σκοπούς συμμόρφωσης την 17/2/21 
ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2092/17 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. 648/20 Εκδίδεται Απόφαση εναντίον του Εναγόμενου 3 ως 
η Έκθεση Απαίτησης. 

 

Αγωγή αρ. 5231/15 Η Αγωγή και η Ανταπαίτηση αποσύρονται και 
απορρίπτονται χωρίς διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 285/20 Η Αίτηση ημερ. 19/6/20 ορίζεται για Απόδειξη την 
16/2/21 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι 29/1/21. 

 

Αγωγή αρ. 360/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 10/3/21 ώρα 
09:00.  Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς 
μέχρι 30/12/20. 

 

Αγωγή αρ. 3110/13 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 2/12/20 ώρα 09:00.  
Τυχόν νέα αίτηση για τροποποίηση της Έκθεσης 
Απαίτησης να υποβληθεί στο μεσοδιάστημα και να 
οριστεί την ίδια ημερομηνία. 

 

Αγωγή αρ. 1421/19 Η Αίτηση ημερ. 18/6/20 εγκρίνεται.   

 

Αγωγή αρ. 623/20 Η Αίτηση ημερ. 13/8/20 εγκρίνεται.   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  23/10/2020 

 

 

Αρ. Αγωγής 347/20 Αίτηση ημερ. 1916/20.  Η Αίτηση ορίζεται 
για Απόδειξη την 22.1.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 80 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1640/19 Αίτηση ημερ. 19.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται 
για Απόδειξη την 22.1.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 80 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 940/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 22.1.21 
ώρα 9:00 π.μ. για να συμπληρωθεί η 
διαδικασία τριτοδιαδίκου.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 773/19 Αίτηση ημερ. 19.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται 
για Απόδειξη την 22.1.21 ώρα 9:00 π.μ. 
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 80 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1188/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 40/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 454/20 Αίτηση ημερ. 19.6.20 εναντίον 
Εναγομένου 4 και Αίτηση ημερ. 19.6.20 
εναντίον Εναγομένου 1.  Η Αίτηση 
εναντίον Εναγομένου 4 ορίζεται για 
Απόδειξη την 21.12.20 ώρα 9:00 π.μ.  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 45 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  
Η Αίτηση ημερ. 19.6.20 εναντίον 
Εναγομένου 1 αποσύρεται με έξοδα υπέρ 
Εναγόντων και εναντίον του Εναγομένου 1. 
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Αρ. Αγωγής 1650/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3617/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.10.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα την πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3547/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 6.10.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3370/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 4.10.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2529/16 και  

2521/16 Αίτηση για συνένωση αγωγών ημερ. 
11.12.19. Η Απόφαση επιφυλάσσεται. 
Έξοδα δίκης. 

 

Αρ. Αίτησης 396/20 Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση την 24.11.20 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αίτησης 17/20 Μονομερής αίτηση ημερ. 14.10.20.  
Ορίζεται για Επίδοση την 18.11.20 ώρα 
9:00 π.μ. καθότι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες 
της Δ.48 θ.8 των Θεσμών Πολιτικής 
Δικονομίας.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1603/20 Αίτηση ημερ. 2.10.20.  Η Αίτηση ορίζεται 
για Επίδοση την 3.11.20 ώρα 9:00 π.μ.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 312/16 Αίτηση ημερ. 12.6.20.  Η αίτηση 
απορρίπτεται άνευ βλάβης των 
δικαιωμάτων των Αιτητών, χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2835/12 Η υπόθεση αναβάλλεται και επαναορίζεται 
για συνέχιση της Ακρόασης την 11.11.20 και 
ώρα 10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    23/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

1/13 

Ακρόαση 3.2.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον της Επιτάσσουσας Αρχής.  

 

Αίτηση Έφεση 300/15 

Ακρόαση 1.6.21 και ώρα 11:00. ΄Εξοδα στη πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 2167/18 

Ακρόαση στις 22.9.21 και ώρα 11:00. ΄Εξοδα στη πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 786/18 

Ακρόαση στις 23.9.21 και ώρα 11:00. ΄Εξοδα στη πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 1733/17 

Ακρόαση 29.6.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3429/15 

Ακρόαση στις 12.5.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία.  

 

 

Αρ. Αγωγής 5392/14 

Ακρόαση 15.4.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
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Αρ. Αγωγής 354/20 

Εκδόθηκε απόφαση ως η ένορκη δήλωση.  

 

 

Αρ. Αγωγής 5201/13 – Αίτηση έρευνας 18.10.18 

Ακρόαση 12.1.21 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Εκδίδεται 

ένταλμα σύλληψης εναντίον του Εναγόμενου 1 το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι 12.1.21.  Ο καθ΄ ου η αίτηση να ενημερωθεί από το 

Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία.  

 

Αρ. Αγωγής 218/20 – Αίτηση ημερ. 14.5.20 

Απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα – Αιτητή και εναντίον του 

Εναγόμενου ώς αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 

από το Δικαστήριο  και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της 

αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 5480/14 

Απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 564/19 – Αίτηση ημερ. 15.5.20 

Για απόδειξη 18.12.20 και ώρα 9:00 εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

μέχρι 7.12.20. 

 

Αγ. Αγωγής 2932/14 

Οδηγίες 30.11.20 και ώρα 9:00. ΄Εξοδα στη πορεία της αγωγής σε καμία 

περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  Οι Εναγόμενοι 1 έως 3 να 

ειδοποιηθούν για την πρόθεση των δικηγόρων τους να αποσυρθούν από 

δικηγόροι τους με επιστολή η οποία να επιδοθεί προσωπικά στους 

εναγομένους με ιδιώτη επιδότη.  

 

Αρ. Αγωγής 6115/10  

Οι αιτήσεις ημερ. 17.9.20 ορίζονται για οδηγίες στις 30.10.20 και ώρα 9:00.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των αιτητών κρίνεται 
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απαραίτητη σε κάθε περίπτωση και λόγω της έξαρσης της πανδημίας οι 

δικηγόροι των αιτητών μπορούν να επικοινωνήσουν με την στενογράφο του 

Δικαστηρίου σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση ημερομηνίας 17.9.20 για 

άδεια για εκτέλεση της απόφασης θα απορριφθεί ως πρόωρη.  

 

 

Αρ. Αγωγής 38/20 

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 5 της ένορκης δήλωσης που 

κατατέθηκε για απόδειξη. 

 

Γενική Αίτηση 129/12  

Η αίτηση ημερ. 22.5.20 ορίζεται για οδηγίες στις 22.12.20 και ώρα 9:00. 

΄Ενσταση μέχρι τότε.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των καθ΄ ων η 

αίτηση 1 και 2 τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι 22.12.20.  ΄Εξοδα 

στη πορεία.  

 

Αίτηση εταιρείας 434/20 

Η απόφαση επιφυλλάσσεται για τις 26.10.20 για την απόφαση θα 

ενημερωθείτε μέσω του Πρωτοκολλητείου.  

 

Γενική Αίτηση 47/10 

Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για οδηγίες στις 29.10.20 και ώρα 9:00.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αίτηση Έφεση 446/20 

Η απόφαση επιφυλλάσσεται. 

 

Αρ. Αγωγής 1533/20 

Η απόφαση στην αίτηση ημερ. 2.10.20 επιφυλλάσσεται. 

Αρ. Αγωγής 2072/19 

Η αίτηση ημερ. 15.11.19 ορίζεται για οδηγίες στις 13.11.20 και ώρα 9:00.  

Αίτηση για συμπληρωματική ένορκο δήλωση να καταχωρηθεί και να οριστεί 
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13.11.20.  ΄Εξοδα στη πορεία της αίτησης σε καμία περίπτωση εναντίον της 

εναγομένης καθ΄ ης η αίτηση.  
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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 23.10.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή αρ. 1797/20 Η Αίτηση ημερ. 07.10.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται. 

Έχει καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης.   

Αγωγή αρ. 1893/20 Η Αίτηση ημερ. 16.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.11.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1620/20 Η Αίτηση ημερ. 14.09.2020 ορίζεται για περαιτέρω 

Απόδειξη 09.11.2020 στις 9:00 π.μ. Η πλευρά της 

ενάγουσας να διευκρινίσει κατά πόσο το υποστατικό δεν 

εμπίπτει στο Ενοικιοστάσιο, κατά πόσο έγινε τερματισμός 

συμφωνίας ενοικίασης και περαιτέρω δεν στοιχειοθετείται 

αξίωση για το ποσό των €1.500 μηνιαίως.   

Αγωγή αρ.  941/20 Η Αίτηση ημερ. 29.05.2020 ορίζεται για Ακρόαση 

15.12.2020 στις 11:00 π.μ. Ένσταση από τον καθ’  ού η 

αίτηση 2  να καταχωρηθεί  μέχρι τότε.  

Αγωγή αρ. 875/20 Ορίζεται για Ακρόαση 10.11.2020 στις 11:00 π.μ. Το 

διάταγμα παραμένει σε ισχύ.   

Αγωγή αρ. 401/20 Η Κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Οδηγίες 28.01.2021. 

Αγωγή αρ. 2408/19 Κλήση για Οδηγίες ημερομηνίας 03.03.2020.  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 
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πλευρές για τα υπόλοιπα αιτήματα του Τύπου 25.  Αν δεν 

τοποθετηθούν θα θεωρείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 2132/19 Κλήση για Οδηγίες 14.05.2020.  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 23.02.2021 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. 1648/19 Η Αίτηση ημερ. 14.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 25.11.2020 

στις 9:00 π.μ. Να γίνει ανάρτηση της αίτηση στο πινάκιο 

του Δικαστηρίου σύμφωνα με το διάταγμα ημερ. 

17.07.2020.  

Αγωγή αρ. 1609/19 Στην Αίτηση ημερ. 08.09.2020 εκδόθηκε διάταγμα 

μεσεγγύησης.  Ορίζεται για Επίδοση στο μεσεγγυούχο και 

στον εναγόμενο 16.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1451/19 Η Αίτηση ημερ. 12.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 25.01.2021 

στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 1157/19 Ορίζεται για Ακρόαση 25.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1091/19 Η Αίτηση ημερ. 31.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες 16.11.2020 

στις 9:00 π.μ. Να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση του επιδότη 

σε σχέση με τις προσπάθειες που έγιναν για επίδοση του 

κλητηρίου.   

Αγωγή αρ. 794/19 Η Αίτηση ημερ. 12.06.2020 ορίζεται για Επίδοση 

05.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3118/18 Κλήσεις για Οδηγίες ημερ. 20.02.2020 και 07.05.2020.  

Ενάγοντες και Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα έγγραφα 

που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 ημερών από 

σήμερα και να παραδώσουν αντίγραφα εντός της ίδιας 
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προθεσμίας. Η Αγωγή και η Κλήση για Οδηγίες ορίζονται 

για Οδηγίες 10.02.2021 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. 2932/18 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 08.11.2019.  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 

09.02.2021 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. 2292/18 Η Αίτηση ημερ. 18.10.2020 εναντίον της εναγομένης 1 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών.  Η Κλήση για 

Οδηγίες ημερ. 14.05.2020 ορίζονται για Οδηγίες 

11.11.2020 στις 9:00 π.μ. O Τύπος 25 για τον εναγόμενο 2 

να καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως.      

Αγωγή Αρ. 2052/18 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 14.05.2020.  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 

29.01.2021 στις 9:00 π.μ. Ο ενάγοντας να εξεταστεί από 

γιατρό της επιλογής των εναγομένων εντός 30 ημερών από 

σήμερα.  

Αγωγή Αρ. 1086/18 Κλήσεις για Οδηγίες ημερ. 04.02.2020 και 13.02.2020.  Η 

Αγωγή και η Κλήση για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 

21.01.2021 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε οι διάδικοι να 

συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Δικαστηρίου. Δεν 

υπήρξε αίτημα απόσυρσης των δικηγόρων των 

εναγομένων.   
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Αγωγή Αρ. 3058/16 Ορίζεται για Ακρόαση 14.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2979/16 Η Αίτηση ημερ. 02.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 06.11.2020 

στις 9:00 π.μ. Η πλευρά των Αιτητών να διευκρινίσουν 

πρώτον, με συμπληρωματική ένορκη δήλωση αν είναι 

αδύνατο να γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η επίδοση 

και δεύτερον, με βάση ποια στοιχεία θα λάβουν γνώση οι 

εναγόμενοι αν έγινε επίδοση με τον τρόπο που ζητείται 

στην αίτηση.   

Αγωγή Αρ. 1618/16 Ορίζεται για Ακρόαση 15.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 4187/15 Η Αίτηση ημερ. 12.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 08.12.2021 

στις 9:00 π.μ. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης το οποίο να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.    

Αγωγή Αρ. 3553/12 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση.   

Αγωγή Αρ. 2931/14 Ορίζεται για Ακρόαση 11.05.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 2653/14 Ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς συμβιβασμού 08.12.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1608/14 Ορίζεται για Ακρόαση 20.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 58/20 Ορίζεται για Επίδοση 13.01.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 874/13  Η Αίτηση ημερ. 22.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 19.02.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των εναγομένων 

2 και 3 τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε.  

Γεν. Αίτηση 593/12 Η Αίτηση ημερ. 22.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 14.01.2020 

στις 9:00 π.μ. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης το οποίο να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.   

Εταιρεία 6021/19 Ορίζεται για Οδηγίες 12.01.2021 στις 9;00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.   
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Ημερομηνία:  23.10.20 

 

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  23.10.20 αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αγωγές 

 

Αρ. Αγωγής 361/13 

(αίτηση ημερ. 19.6.20) - Οδηγίες 26.11.20, ώρα 09.00 π.μ.  

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 503/14  - Ακρόαση 11.3.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 2538/15 - Οδηγίες 22.12.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Την ημέρα που έχει οριστεί η υπόθεση όλες 

οι πλευρές να εμφανιστούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου για να δηλώσουν τις οδηγίες 

που θέλουν να εκδοθούν δυνάμει της Δ.30 

ως αυτή ίσχυε μέχρι και την 31.12.2015. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

Αρ. Αγωγής 2694/15 - Οδηγίες 12.1.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Την ημέρα που έχει οριστεί η υπόθεση όλες 

οι πλευρές να εμφανιστούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου για να δηλώσουν τις οδηγίες 

που θέλουν να εκδοθούν δυνάμει της Δ.30 

ως αυτή ίσχυε μέχρι και την 31.12.2015. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  
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Αρ. Αγωγής 5195/15 - Ακρόαση 17.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 5272/15 - Ακρόαση 18.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 717/17  - Ακρόαση 18.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 455/20  - 15.1.21 για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει της  

Δ.30, 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. 

Εντός της ίδιας προθεσμίας, ήτοι 30 

ημερών, αμφότερες οι πλευρές να 

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την 

έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της 

Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα 

αιτήματα τους που έχουν σημειώσει επί του 

Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ΄ 

αυτών έχει καταχωρήσει.  

Τα έξοδα της αγωγής να ακολουθήσουν την 

πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής  
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Αρ. Αγωγής 743/20 

(αίτηση ημερ. 30.6.20) - Η αίτηση ημερ. 30.6.20 ορίζεται για Οδηγίες  

στις 17.12.20, ώρα 09.00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

Αρ. Αγωγής 1593/20 

(αίτηση ημερ. 2.10.20) - Εκδίδεται απόφαση.   

 

Αιτήσεις 

 

Αρ. Αίτησης 447/20  - 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 23/10/20 

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 3121/10 – Αίτηση ανανέωσης ΜΕΜΟ 

Διάταγμα ως η αίτηση. Χωρίς έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 3575/16 

Η αίτηση ημερ. 19/06/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 15/01/2021 και ώρα 09:00 

με γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2706/17 

Δίδονται οδηγίες όπως οι εναγόμενοι  συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Δ

 ικαστηρίου ημερ. 17/10/19 για καταχώρηση και παράδοση στους 

αντίδικους Ένορκης Δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από 

σήμερα και όπως παραδώσουν κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εντός περαιτέρω 45 ημερών από την αποκάλυψη.  
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Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 27/05/21 και ώρα 11:00π.μ. Οι χρόνοι για 

Κυρίως εξέταση, αντεξέταση και επανεξέταση θα είναι ως οι πρόνοιες της 

Διαταγής 30 Θ.8 εκτός αν παραταθούν από το Δικαστήριο. 

Έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον των εναγόμων 

 

Αρ. Αγωγής 582/18 

Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 11/01/2021 και ώρα 09:00. 

Χωρίς έξοδα 

 

Αρ. Γεν Αιτ. 153/16 

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της καθ’ ης η αίτηση αρ.2. Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες και το Έ/Σ για έλεγχο στις 23/02/2021 και ώρα 09:00. Το Ε/Σ να 

εκτελεστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

Την ίδια μέρα ορίζεται για την καθ΄ ης η αίτηση αρ.1 για οδηγίες. Εκδίδεται 

διάταγμα εναντίον της όπως συντάξει και υποβάλει ένορκη δήλωση στο 

Δικαστήριο, εντός 45 ημερών από σήμερα στην οποία να περιγράφει πλήρως 

την περιουσία στην οποία είχε ή έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον. 

 

Αρ. Αγωγής 457/20 – Αίτηση για απόφαση  

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 03/12/20. Υπερ. μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 357/19 

Αναμένω αν θα εμφανιστεί ο ενάγοντας διαφορετικά θα απορριφθεί 

 

Αρ. Αγωγής 1673/18 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 05/07/21 και ώρα 11:00. Οι χρόνοι για 

Κυρίως εξέταση, αντεξέταση και επανεξέταση θα είναι ως οι πρόνοιες της 

Διαταγής 30 Θ.8 εκτός αν παραταθούν από το Δικαστήριο. 
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Αρ. Αγωγής 1611/19 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγραφών εντός περιόδου 

45 ημερών από σήμερα και όπως οι διάδικοι ανταλλάξουν τα αποκαλυφθέντα 

έγγραφα εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη τους. 

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες όπως η εναγόμενη τύχει ιατρικής εξέτασης από 

ιατρό της επιλογής της εναγόμενης εντός περιόδου 90 ημερών από σήμερα. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 01/02/2021 και ώρα 09:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο 

κατά την ακρόαση. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1508/19 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγραφών εντός περιόδου 

45 ημερών από σήμερα και όπως οι διάδικοι ανταλλάξουν τα αποκαλυφθέντα 

έγγραφα εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη τους 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 20/01/2021 και ώρα 09:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο 

κατά την ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 1256/20 

Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 25/09/2020 καθίσταται εκ συμφώνου Απόλυτο. 

Τα έξοδα της αίτησης θα είναι υπέρ των Αιτητών και εναντίον των καθ’ ων η 

αίτηση, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 5283/10 – Αίτηση ημερ. 17/09/20 για άδεια εκτέλεσης 

Η αίτηση ημερ. 17/09/20 απορρίπτεται ως πρόωρη, εφόσον η ισχύς της 

απόφασης εκπνέει την 14/12/2022 
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Αρ Αγωγής 2133/19 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγραφών εντός περιόδου 

60 ημερών από σήμερα και όπως οι διάδικοι ανταλλάξουν τα αποκαλυφθέντα 

έγγραφα εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη τους 

Το αίτημα των εναγόμενων για συνένωση της παρούσας αγωγής με την 

αγωγή 2132/19 επιφυλάσσεται και παραμένει για εξέταση σε κατοπινό στάδιο 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 23/02/2021 και ώρα 09:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο 

κατά την ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία 

 

Αρ. Αγωγής 412/20 

Εκδίδεται Απόφαση 

 

 

 

Αρ. Αγωγής 357/19 

Η υπόθεση ορίζεται στις 02/02/2021 και ώρα 09:00 για του λόγους που 

εξηγούνται στο πρακτικό του δικαστηρίου. Τα έξοδα θα είναι υπέρ της 

εναγόμενης και εναντίον των εναγόντων. 

 

 

------------------------------------------ 
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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 23.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 5433/2010 Η δικαστική απόφαση αναφορικά με την οποία ζητείται άδεια 
εκτέλεσης εκδόθηκε την 14.12.2010 και είναι εκτελεστή σήμερα 
και θα είναι μέχρι την 14.12.2022, και δεν χρειάζεται η άδεια του 
Δικαστηρίου για να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα εκτέλεσης, αλλά 
ούτε και το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει αίτημα για άδεια 
εκτέλεσης εκτελεστής απόφασης για το μέλλον, που τοποθετείται 
σε χρονικό διάστημα μετά από δύο πλέον χρόνια. Ως εκ τούτου, η 
αίτηση απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. Εκκρεμεί και 
αίτηση ημερομηνίας 10.09.2020 για ανανέωση ΜΕΜΟ, η οποία 
είναι ορισμένη την 14.12.2020. Το Δικαστήριο θα της επιληφθεί 
εκείνη την ημέρα, λόγω της φύσης της ως δια κλήσεως και λόγω 
έλλειψης κοινής συγκατάθεσης να της επιληφθεί σήμερα. Να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμού της αίτησης εκείνης, όσον 
αφορά το ΜΕΜΟ ΕΒ154/2011 ΕΚΓ Λεμεσού (βλ. ειδοποίηση του 
Κτηματολογίου).    
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5415/2011 Η αίτηση ημερομηνίας 24.06.2019 αποσύρεται και απορρίπτεται 
χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 4646/2012 Η αγωγή είναι ήδη ορισμένη για Ακρόαση την 18.11.2020, για να 
αρχίσει, ωστόσο οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο για 
τις ενέργειες που έγιναν για την ιατρική εξέταση της Ενάγουσας 
από ιατρό επιλογής της Εναγόμενης. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2394/2013 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 22.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2444/2013 Η αίτηση ημερομηνίας 12.02.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται. 
Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 
29.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 5150/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 131/2014 Η ώρα είναι 9:35 π.μ.. Ένορκη δήλωση επίδοσης στην Καθ’ ης η 
αίτηση είναι κατατεθειμένη στον φάκελο του Δικαστηρίου και 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Είναι νομότυπη η επίδοση. Δεν 
υπάρχει εμφάνιση από μέρους της Καθ’ ης η αίτηση. Εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης του 
εντάλματος σύλληψης την 19.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. 
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8.  ΑΓΩΓΗ 3718/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.02.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3898/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 872/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2526/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.05.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 4799/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.07.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 5092/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 947/2017 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτησης.  
Τροποποιημένο Κλητήριο Ένταλμα/Έκθεση Απαίτησης να 
καταχωριστεί εντός 20 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος, 
η οποία να ζητηθεί εντός 3 ημερών από σήμερα, και να 
παραδοθεί στην άλλη πλευρά. Έκθεση Υπεράσπισης στην 
τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί εντός 20 
ημερών από τη λήψη του τροποποιημένου δικογράφου. Τυχόν 
απαντητικό δικόγραφο να καταχωριστεί εντός περαιτέρω 7 
ημερών. Βάσει της αλληλογραφίας των συνηγόρων, καμία 
διαταγή για έξοδα. Η αγωγή είναι ήδη ορισμένη για Ακρόαση την 
20.12.2020. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2303/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.10.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2808/2017 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση: Δεν έγινε δεκτή η θέση της 
Εναγόμενης ότι το ένδικο μέσο δεν είναι δικονομικό υποστατό 
λόγω του ότι απευθύνεται σε ανύπαρκτο πρόσωπο, πρόκειται για 
περίπτωση απλού misnomer υπαρκτού προσώπου που 
συμμετείχε κανονικά στη δίκη. Από τα δικόγραφα και τη μαρτυρία 
(όλα τα διαθέσιμα πραγματικά δεδομένα), θεωρήθηκε η φύση της 
συμβατικής σχέσης (ανεξαρτήτως της ονομασίας της από τα 
μέρη) και δεν προκύπτει ότι είναι άλλη από υπενοικίαση. Ένεκα 
αυτού, το Δικαστήριο εξέτασε αυτεπάγγελτα θέμα καθ’ ύλην 
αρμοδιότητας και κατ’ επέκταση δικαιοδοσίας του. Βάσει του 
άρθρου 64Α του περί Δικαστηρίου Νόμου, η αγωγή διακόπτεται 
και παραπέμπεται στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λεμεσού 
– Πάφου, Τμήμα Λεμεσού, ως το Δικαστήριο με ειδική και 
αποκλειστική δικαιοδοσία να επιληφθεί της διαφοράς, που 
σχετίζεται με οφειλόμενα ενοίκια και έξοδα χρήσης βάσει 
συμφωνίας υπενοικίασης που έληξε/τερματίστηκε ενώ η 
Εναγόμενη εξακολούθησε να παραμένει στο υποστατικό, το 
οποίο συνιστά «ακίνητο» με την έννοια του περί Ενοικιοστασίου 
Νόμου, σε σχέση και με το οποίο είχε ήδη αναλάβει τέτοια 
δικαιοδοσία το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων για τις οφειλές 
της Ενάγουσας έναντι στον ιδιοκτήτη βάσει της δικής της 
συμφωνίας ενοικίασης. Για τους λόγους που εξηγούνται στο 
κείμενο της απόφασης, τα μέχρι στιγμής έξοδα αγωγής, λόγω της 
καταχώρισης της υπόθεσης στην πολιτική δικαιοδοσία του 
παρόντος Δικαστηρίου, δεν θα τα επωμιστεί η Ενάγουσα, αλλά 
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κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 176/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 24.09.2019 παραμένει για Ακρόαση (με 
γραπτές αγορεύσεις) την 20.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 323/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.10.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 3022/2018 Δίδονται οδηγίες ο Ενάγων και ο Εναγόμενος, εντός 60 ημερών 
από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων 
τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 02.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1408/2019 Καθ’ ου η αίτηση παρών. Τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα. Ο Καθ’ 
ου η αίτηση είναι ηλικιωμένος, με προβλήματα κινητικής 
αναπηρίας (κινείται με τροχοκάθισμα) και τύφλωσης, και μπήκε 
στη διαδικασία να έρθει στο Δικαστήριο για αίτηση έρευνας, εν 
μέσω πανδημίας, για την αναγκαστική εκτέλεσης μιας απόφασης 
για ένα μικρό χρηματικό ποσό. Η αίτηση έρευνας παραμένει για 
διερεύνηση ενδεχομένου να αποσυρθεί την 04.02.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Το ένταλμα σύλληψης 
ακυρώνεται. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί η αίτηση, να μην 
έρθει ο Καθ’ ου η αίτηση στο Δικαστήριο.  
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2006/2019 Η Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 
σήμερα. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση/περαιτέρω χειρισμό 
την 15.01.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τα σημερινά έξοδα της αίτησης 
υπέρ της Εναγόμενης/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγόντων/Καθ’ 
ων η αίτηση. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2219/2019 Η Καθ’ ης η αίτηση παρούσα. Η αίτηση ημερομηνίας 18.06.2020 
ορίζεται για Ακρόαση την 08.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Ο 
συνήγορος της Καθ’ ης η αίτηση να την παρουσιάσει στο 
Δικαστήριο, μόνον όταν αυτό θα καταστεί αναγκαίο, για τους 
σκοπούς της ακρόασης, λόγω των υγειονομικών μέτρων. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

23.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 71/2020 Βάσει του άρθρου 12 του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 
Εκτέλεση) Νόμου 81(Ι)/2011, εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου 
επιτρέπεται η κατάθεση του πωλητηρίου εγγράφου ημερομηνίας 
07.11.2018 μεταξύ των ΧΧΧ και ΧΧΧ, έστω και αν έχει παρέλθει η 
προβλεπόμενη για τον σκοπό αυτό χρονική περίοδος, για 
σκοπούς ειδικής εκτέλεσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου 81(Ι)/2011. Καμία 
διαταγή για έξοδα.Το Δικαστήριο δεν έχει εξουσία βάσει του 
προαναφερόμενου νόμου να διατάξει τον Διευθυντή του 
Κτηματολογίου να αποδεχθεί την κατάθεση ή να διατάξει 
οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο να επιτρέψει την εκπρόθεσμη 
κατάθεση, εάν κρίνει ότι αυτό είναι δίκαιο και εύλογο για την 
προστασία του αγοραστή. Ως εκ τούτου, τα υπόλοιπα αιτητικά 
που περιλαμβάνονται στην αίτηση απορρίπτονται. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 267/2020 Δίδεται άδεια για επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος της 
αγωγής/Ειδοποίησης αυτού στους Εναγόμενους 1 και 2 εκτός 
δικαιοδοσίας. Εκδίδεται διάταγμα για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας 
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του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής/Ειδοποίησης αυτού και 
των συνοδευτικών εγγράφων που σχετίζονται με την αγωγή 
στους Εναγόμενους 1 και 2 στη διεύθυνση Φρύνωνος 24 και 
Φιλολάου 157, Αθήνα, Ελλάδα, με τη διαδικασία που προβλέπει ο 
Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων 
πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή 
κοινοποίηση πράξεων). Οι Εναγόμενοι 1 και 2 να καταχωρίσουν 
εμφάνιση εντός 30 ημερών από την επίδοση, σε αυτούς, με τον 
πιο πάνω τρόπο. Σε περίπτωση παράλειψης των Εναγόμενων 1 
και 2 να εμφανιστούν εντός της πιο πάνω προθεσμίας, 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση στο πλαίσιο της αγωγής 
αυτής χρειάζεται να επιδοθεί θα θεωρείται ότι θα έχει δεόντως 
επιδοθεί εάν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για περίοδο 5 συνεχών 
ημερών. Τα έξοδα της αίτησης και της διαδικασίας επίδοσης θα 
είναι στην πορεία της αγωγής. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 1912/2020 Αντίγραφα καταχωρισθείσας ένορκης δήλωσης απόδειξης που 
καταχωρίστηκε την 22.10.2020 και ένορκης δήλωσης επίδοσης 
του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής στάλθηκαν ηλεκτρονικά, 
για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας, μέχρι να καταχωριστούν 
στον φάκελο τα πρωτότυπα. Εκδίδεται απόφαση υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των 
€8.666,75 πλέον τόκο προς 2% ετησίως από αυτού από 
16.09.2020 μέχρι εξόφλησης, πλέον το ποσό των €790,00 έξοδα 
πλέον Φ.Π.Α. πλέον €34,50 έξοδα επίδοσης, πλέον τόκο προς 
2% ετησίως από 16.09.2020 μέχρι εξόφλησης. 
 

 

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. 

 

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, εκτός εάν οι συνήγοροι ενημερώσουν σχετικά το 

Δικαστήριο. Το Δικαστήριο ενθαρρύνει τη χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων, για την πλήρη επαφή του με 

τους συνηγόρους των διαδίκων/τους διαδίκους. 

 

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/οι διάδικοι να μην 

εμφανίζονται στο Δικαστήριο, εάν δεν κληθούν να εμφανιστούν, όπως επιβάλλουν τα επιμέρους υγειονομικά μέτρα που 

έχουν συναποφασιστεί για την προστασία της δημόσιας και ατομικής υγείας. Όσον αφορά τις αιτήσεις έρευνας που 

προωθούνται παρά την πανδημία, να τηρούνται οι οδηγίες ημερομηνίας 20.10.2020. 

 

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. Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν. Εάν υφίσταται κώλυμα για την έναρξη ή 

συνέχιση μιας ακρόασης, λόγω της πανδημίας, να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία.  
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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 ή cmiddleton@dc.judicial.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@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 23.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. 

 

Αγωγή 3819/14  

 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

2. 

 

Αγωγή 398/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.2.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

3. 

 

Αγωγή 205/17 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 19.4.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

4. 

 

Αγωγή 2321/17 

. 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 4.6.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

5. 

 

Αγωγή 183/19 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.6.21 η ώρα 11.00.  
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 Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

6. 

 

Αγωγή 985/20 

 

 

Η αίτηση για απόφαση ημ. 1.7.20 ορίζεται για Απόδειξη στις 

23.11.20 η ώρα 9.00.  

7. Αγωγή 32/19 

 

 

 

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες με σκοπό την επίτευξη 

εξώδικης διευθέτησης στις 15.12.20 η ώρα 9.00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

8. Γεν. Αίτ. 244/14 

 

 

 

Η αίτηση ημ. 12.6.20 (Αίτηση έρευνας) αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρισης νέας. 

 

9. Αγωγή 439/15 

 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.2.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

10. Γεν. Αίτ. 250/14 

 

 

 

Η αίτηση έρευνας ημ. 12.6.20 ορίζεται για ακρόαση στις 

25.2.21 η ώρα 11.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί και να 

παραδοθεί 7 ημέρες προηγουμένως στους Αιτητές.  Εκδίδεται 

ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση το οποίο να 

παραμείνει υπό αναστολή και ο δικηγόρος τους αναλαμβάνει την 

ευθύνη να τους παρουσιάσει στην επόμενη δικάσιμο, σύμφωνα 

με την ανακοίνωση ημ. 20.10.20 για τις Αιτήσεις Έρευνας.  

Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

11. Αγωγή 955/20 Η αίτηση ημερομηνίας 19.6.20 ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 

23.11.20 η ώρα 9.00.   

12. Αγωγή 1921/18 Η αίτηση για απόφαση ημ. 8.9.20 ορίζεται για Απόδειξη στις 

6.11.20 η ώρα 9.00. 
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13. Αγωγή 3317/12 Η αγωγή διακόπτεται ως διευθετηθείσα με έξοδα υπέρ της 

ενάγουσας και εναντίον της εναγομένης ως αυτά θα 

υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο σε κλίμακα 

εξόδων €50.000-€100.000, σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

δικηγόρων στα ηλεκτρονικά μηνύματα ημ. 22.10.20 που 

καταχωρούνται στο φάκελο της υπόθεσης. 

14. Αγωγή 3837/12 Ενόψει του ότι η αγωγή 3838/12 θα απορριφθεί, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις των δικηγόρων που φαίνονται στα ηλεκτρονικά τους 

μηνύματα τα οποία βρίσκονται στο φάκελο εκδίδεται διάταγμα 

αποσυνένωσης των αγωγών 3837/12 και 3838/12. 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 23.11.20 η ώρα 11.00 για 

να ξεκινήσει.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

15. Αγωγή 3838/12  Ενόψει του ότι η αγωγή 3838/12 θα απορριφθεί, σύμφωνα με 

τις δηλώσεις των δικηγόρων που φαίνονται στα ηλεκτρονικά 

τους μηνύματα τα οποία βρίσκονται στο φάκελο εκδίδεται 

διάταγμα αποσυνένωσης των αγωγών 3837/12 και 3838/12. 

 

Η αγωγή και η αίτηση ημ. 9.10.20 απορρίπτονται με έξοδα υπέρ 

της εναγομένης, ως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Ο δικηγόρος 

της ενάγουσας προσωπικά να πληρώσει στην εναγόμενη στην 

ως άνω αγωγή τα έξοδα της αγωγής ως αυτά θα υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 Περατώθηκε 

6. Αγωγή 3413/12 Παράβαση συμφωνίας 3.11.20 Συνεχιζόμενη 

7. 3837/12  Ατύχημα αυτοκινήτου 23.11.20 Θα αρχίσει 

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

9. Αγωγή 4463/12 Παράβαση συμφωνίας 27.10.20 Θα αρχίσει 

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 

13. Αγωγή 3838/12 Ατύχημα αυτοκινήτου χχχ Περατώθηκε 



35 

 

Ημερομηνία:  23.10.2020  

 

Υποθέσεις Xρ. Παρπόττα, Ε.Δ. 
Αρ. Υποθ. 18025/18 22.04.21  Ορίζεται για Ακρόαση στις  

      10:30π.μ.  
Ε/Σ της κατηγορούμενης υπό 
αναστολή.  Μ1 και 2 να 
κλητευθούν. 

 
Αρ. Υποθ. 12410/20 19.01.21  Απόδειξη  στις 09:00 π.μ.   
        Μ1 να κλητευθεί. 
 
Αρ. Υποθ. 12415/20 08.02.21  Επίδοση για κατηγ. στις 
        08:30 π.μ.   
 
 Αρ. Υποθ. 12411/20 08.02.21  Επίδοση για κατηγ. στις 
        08:30 π.μ.   
 
  Αρ. Υποθ. 13576/20 26.10.20  Γεγονότα και ποινή στις 
        08:30 π.μ.  Εκδίδεται Ε/Σ 
        εναντίον των κατ. 1 και 2 
        το οποίο παραμένει με 
        αναστολή. 

 
 Αρ. Υποθ. 19590/19 23.04.21  Ακρόαση στις 10:30 π.μ. 

Το Ε/Σ υπό αναστολή.  Μ3,4 
και 6 να κλητευθούν. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού – covid19 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου ημερ. 22.10.2020 & 30.4.2020  oι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία 

των Δικαστηρίων, οι ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες 

στις 26.10.2020 ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. προγραμματίζονται ως 

ακολούθως: 

 

 
Α/Α 

 
Αρ. Υπόθεσης 

 
Ημερ. Ορισμού 

 
Ορίζεται για: 

1 6599/19 01/02/2021  
ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

2 15825/19 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

3 18821/19 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

4 20016/19 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

5 20032/19 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

6 21516/19 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

7 22799/19 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

8 24760/19 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

9 491/2020 01/02/2021 ΑΚΡΟΑΣΗ ΩΡΑ 11:00 

10    

11 11404/20 
2487/20 
7112/20 
7111/20 
7115/20 
7120/20 
9533/20 
10689/20 
10690/20 

01/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ορίζονται όλες για τον ίδιο 
σκοπό που ήταν ορισμένες 
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13423/20 
13444/20 
14595/20 
14594/20 
580/20 

24837/19 
24836/19 
7119/20 
14596/20 

 
8143/20 

 
ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΩΓΕΣ 

693/20 
671/20 
672/20 
394/20 

 

 
01/02/2021 

 
Ορίζονται όλες για τον ίδιο 
σκοπό που ήταν ορισμένες 

12    

    

    

 

 

Σημείωση: Οι υπόλοιπες υποθέσεις που δεν 

περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση και σύμφωνα με την 

σχετική ενημέρωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 

θα γίνουν κανονικά στην παρουσία των δικηγόρων. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

 

 

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

 

1 

 

47/20 

 

 

Διατροφή 

 

7.12.20 

 

ΚΕΘ 

Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

Έξοδα στην 
πορεία 

 

2 

 

31/20 

 

 

Διατροφή 

 

7.12.2020 

Οδηγίες 

Ε/Δ αποκάλυψης 
και ανταλλαγής 
εγγράφων από τις 
δύο πλευρές 
μέχρι τότε 

Έξοδα στην 
πορεία 

 

3 

 

 

197/20 

 

 

Γονική Μέριμνα 

Κυρίως 22.9.19 
και προσωρινό 
3.7.20 

17.11.20 (11:00) Ακρόαση 
(Προσωρινού) 
(γραπτές 
αγορεύσεις) 

Καμιά διαταγή για 
έξοδα 

 

4 

 

 

164/20 

 

Γονική Μέριμνα 

23.3.21 (09:00) Απόδειξη 

Ο 
Πρωτοκολλητής 
να ειδοποιήσει το 
Γραφείο 
Ευημερίας για 
ετοιμασία έκθεσης 
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5 

 

 

307/19 

 

Γονική Μέριμνα 

Κυρίως αίτηση 
ημερ. 2.8.19 

19.11.20  

ΚΕΘ 

Τροποποιημένη 
Υπεράσπιση και 
Α/Α να 
καταχωρηθεί 
μέχρι τότε 

Έξοδα στην 
πορεία 

 

6 

 

 

220/19 

Διατροφή 19.11.20 Οδηγίες 

Να 
ακολουθηθούν οι 
Θεσμοί 

Καμιά διαταγή για 
έξοδα 

 

7 

 

203/18 

Διατροφή 7.12.20 Οδηγίες 

Παράταση Ε/Δ 
αποκάλυψης και 
ανταλλαγής 
εγγράφων μέχρι 
τότε 

Καμιά διαταγή για 
έξοδα 

 

8 

 

 

357/18 

 

Γονική Μέριμνα 

7.12.20 ΚΕΘ 

Καμιά διαταγή για 
έξοδα 

 

9 

 

 

226/20 

 

Γονική Μέριμνα 

Κυρίως, 
Μονομερής και 
προσωρινό 
17.7.20 

9.11.20 ΚΕΘ 

Ένσταση και 
Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

Προσωρινό 
διάταγμα σε ισχύ 
μέχρι τότε 

Καμιά διαταγή για 
έξοδα 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  

ΚΑΣ Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΣΤΙΣ 23.10.2020 

 

1. Ένταλμα 275/04 – Ορίστηκε για Εξέταση στις 11.12.20.  Να ειδοποιηθεί 

η Αιτήτρια να είναι παρούσα. 

2 Ένταλμα 367/12 – Ορίστηκε για Ακρόαση στις 11.12.20 η ώρα 8.45 π.μ.  

Τυχόν απαντητική ε/δ από Αιτήτρια να καταχωρηθεί 1 εβδομάδα 

προηγουμένως. 

3 Ένταλμα 48/14 – Ορίστηκε για Εξέταση στις 4.12.20 η ώρα 8.45 π.μ. 

4 Ένταλμα 49/19 – Ορίστηκε για Εξέταση στις 11.12.20 η ώρα 8.45 π.μ. 

5 Περιουσιακές Διαφορές 22/17 – Ορίστηκε για Δήλωση Συμβιβασμού 

στις 26.1.2021. 

6 Περιουσιακές Διαφορές 45/19– Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 12.1.2020.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

7 Περιουσιακές Διαφορές 32/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 12.1.2021 

η ώρα 9.00 π.μ. 

8 Περιουσιακές 38/20 – Κυρίως και Προσωρινό Διάταγμα ορίστηκαν για 

Οδηγίες στις 24.11.2020.  Ένσταση και Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ. 

9 Διατροφή 22/20 – Κυρίως ορίστηκε για ΚΕΘ στις 24.11.2020.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

10 Γονική Μέριμνα 320/19 – Κυρίως ορίστηκε για ΚΕΘ στις 24.11.2020.  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

11 Διατροφή 133/18 – Ορίστηκε η Κυρίως για Επίτευξη Συμβιβασμού στις 

10.11.2020 η ώρα 9.00 π.μ.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

12 Γονική Μέριμνα 6/20 – Ορίστηκε η Κυρίως για ΚΕΘ στις 19.1.2021 η 

ώρα 9.00 π.μ. 

13 Γονική Μέριμνα 83/19 – Ορίστηκε η Κυρίως για ΚΕΘ στις 15.12.2020.  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 
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14 Γονική Μέριμνα 9/20 – Κυρίως και Κλήση για Οδηγίες ορίστηκαν στις 

10.12.2020.  Να συνεννοηθούν οι δικηγόροι για τις οδηγίες που 

συμφωνούν να δοθούν από το Δικαστήριο. 

15 Γονική Μέριμνα 162/20 – Η Κυρίως ορίστηκε για ΚΕΘ στις 30.11.2020 

η ώρα 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Η Μονομερής Αίτηση 

ορίστηκε για Ακρόαση (Γραπτές Αγορεύσεις) στις 30.11.2020.  Έξοδα 

στην πορεία. 

16 Γονική Μέριμνα 201/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 3.12.2020 

17 Γονική Μέριμνα 298/16 – Εκδόθηκε διάταγμα ως το (Α) της μονομερούς 

αίτησης ημερ. 20.10.20 

18 Πατρική Αναγνώριση 9/20 – Εκδόθηκαν διατάγματα και ορίστηκε για 

Οδηγίες στις 3.12.2020 για τα υπόλοιπα ζητήματα (Γ) (Δ) 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

23.10.20 

 

1. Αιτ. Διατροφής αρ.  255/19 – Δίδονται οδηγίες όπως εντός 

2 μηνών από σήμερα γίνει αποκάλυψη και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  οδηγίες στις  

18.1.21 και ώρα 08:30. 

    

2. Αιτ. Γονικής Μέριμνας  αρ. 218/17 -  Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε εκ νέου γι’ ακρόαση στις  18.2.21 και ώρα 10:30.για  

 

3. Αιτ. Διατροφής αρ.  328/17 -  Η απόφαση επιφυλάχθηκε. 

 

4. Αιτ. Περιουσιακές Διαφορές  αρ. 23/16 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για συνέχιση της ακρόασης στις  10.12.20 και ώρα 

10:00. 

 

5. Αιτ. Διατροφής αρ. 121/20 – Eκδόθηκε διάταγμα   

υποκατάστατης επίδοσης  στη μονομερή αίτηση ημερ.  

21.10.20. 

 

6. Αιτ. Διατροφής  αρ. 255/20 – Εκδόθηκε προσωρινό 

διάταγμα  διατροφής.   Η Αιτήτρια να υπογράψει  εγγύηση 

ύψους  €5.000.   Το διάταγμα ορίστηκε επιστρεπτέο  στις 

12.11.20 και ώρα 08:30. 
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7. Aιτ. Περιουσιακές Διαφορές αρ.  30/18 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για οδηγίες  1.12.20 και ώρα 08:30.   Δόθηκε 

παράταση χρόνου για καταχώριση παραρτήματος  εκ μέρους 

του Αιτητή-Καθ’ου η αίτηση στην Ανταπαίτηση. 

 

8.  Αιτ. Γονικής Μέριμνας  αρ. 363/20 – Εκδόθηκε προσωρινό 

διάταγμα  ως η αιτούμενη θεραπεία  (β) και (γ).   Το διάταγμα 

ορίστηκε επιστρεπτέο  στις  12.11.20.   Ο Αιτητής να 

υπογράψει εγγύηση ύψους €5.000.   Η αιτούμενη θεραπεία 

(α) ορίστηκε για επίδοση στις  12.11.20 και ώρα 08:30. 

 

-----------  
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 23.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

340/15 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι παλαιά υπόθεση.  

Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την ακρόαση της υπόθεσης. 

929/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα είναι 

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

ημερομηνία για ακρόαση.  Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 9.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ., εκτός εάν 

οι συνήγοροι θα ήθελαν να συζητήσουν την υπόθεση ενώπιον του 

Δικαστηρίου οπότε και συστήνεται να είναι παρόντες στο Δικαστήριο στις 

23.10.2020. 

934/16 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση και παρέμεινε για 

οδηγίες για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης.  Με αυτά τα δεδομένα, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

83/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση επί νομικού σημείου που 

τίθεται ως προδικαστική ένσταση.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

322/19, 323/19 & 324/19 Οι υποθέσεις ήταν ορισμένες για απόδειξη, οπότε 

το Δικαστήριο ενημερώθηκε από τη συνήγορο των αιτητών ότι η εργοδότρια 

εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.  Ζήτησε χρόνο για να προβεί στα δέοντα 

διαβήματα ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία.  Αναμένεται από τους 

συνηγόρους των αιτητών όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, υπό διαφορετικές συνθήκες να βρίσκονται 

στο Δικαστήριο στις 23.10.2020. 

375/19 Στην παρουσία των συνηγόρων εκδόθηκε διάταγμα για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 19.10.2020.  
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Όπως φαίνεται από τον φάκελο της υπόθεσης, δεν υπάρχει καμία 

συμμόρφωση.  Ως εκ τούτου, δίδεται μια νέα ημερομηνία κατά την οποία 

αναμένεται ότι θα υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 20.11.2020 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 25.11.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

131/20 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Και οι δύο πλευρές έχουν 

προβεί σε αποκάλυψη εγγράφων και σύνοψη μαρτυρίας.  Ως εκ τούτου, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία 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 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

23/10/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

942/12 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

382/14 Η ακρόαση θα γίνει κανονικά η ώρα 9.30π.μ. 

808/14 Η ακρόαση θα γίνει κανονικά η ώρα 9.30π.μ. 

19/18 Η ακρόαση θα γίνει κανονικά η ώρα 9.30π.μ. 

40/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα 

κατόπιν αιτήματος των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 18/06/21 και 

ώρα 10.30π.μ. 

 

242/17 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα 

λόγω άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 02/07/21 και 

ώρα 10.30π.μ. 

 

129/18 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 18/01/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/01/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

70/19  Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 18/01/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/01/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

113/19 

118/19 

119/19 

Οι υποθέσεις παραμένουν για Οδηγίες στις 22/01/21 και 

ώρα 9.00π.μ.   

Οι δικηγόροι μέχρι τις 12/01/21 να ενημερώσουν το 
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Δικαστήριο σχετικά με την πορεία των υποθέσεων και να 

καταχωρήσουν την κλήση για οδηγίες και το παράρτημα 

Τύπος αρ. 25.   

 

134/19 Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων μέχρι τις 27/01/21.  Στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.  Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 

12/02/21 και ώρα 9.00π.μ. 

 

192/20 

193/20 

250/20 

251/20 

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων μέχρι τις 27/01/21.  Στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.  Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες 

στις 12/02/21 και ώρα 9.00π.μ. 

 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο μέχρι τις 29/01/21 κατά πόσο οι υποθέσεις 

μπορούν να συνενωθούν και να συνεκδικαστούν.  

 

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 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

23/10/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

35/17 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 5/3/2021. 

433/17 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 4/12/2020.  Οι 2 

πλευρές να επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο για να το 

ενημερώσουν για τις προθέσεις τους μέχρι την 

27/11/2020. 

346/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 4/12/2020.  Οι 2 

πλευρές να επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο για να το 

ενημερώσουν για τις προθέσεις τους μέχρι την 

27/11/2020. 

630/19 Δεν έχει καταχωρηθεί Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης 

από την πλευρά του Αιτητή.  Η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες την 27/11/2020.  Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης 

από την πλευρά του Αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι την 

20/11/2020. 

550/09 Η αίτηση ημερομηνίας 5/2/2020 είναι ορισμένη για 

οδηγίες.  Η πλευρά του Καθ’ ου η αίτηση δεν έχει 

καταχωρήσει ένσταση ως το πρακτικό του Δικαστηρίου 

ημερ. 22/9/2020.  Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 

13/11/2020.  Οι δύο πλευρές να επικοινωνήσουν με το 

Δικαστήριο μέχρι την 9/11/2020 για να το ενημερώσουν 

για τις προθέσεις τους. 

325/18 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων.  Τα πιο πάνω να γίνουν μέχρι 

την 10/12/2020.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

15/12/2020. 

25/17 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 24/11/2020.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο για τις 

προθέσεις τους μέχρι την 17/11/2020. 
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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 23/10/2020 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

E47/17  

To αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα για την ολοκλήρωση της εξώδικης 

διευθέτησης.  Ορίζεται στις 25/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 21/01/2020, ώρα 

11:00 για ακρόαση. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε59/17 

Δεν έχει τοποθετηθεί εντός του φακέλου η επίδοση της αίτησης ημερομηνίας 

29/07/2020. Η Αίτηση παραμένει για επίδοση στις 27/11/2020, ώρα 9:00.   

 

Κ20/18  

Ο χρόνος καταχώρησης της έγγραφης μαρτυρίας Καθ’ ων παρατείνεται, για τελευταία 

φορά, για 30 μέρες από σήμερα. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις  19/01/2021 ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτήτριας.  

 

Κ50/2019   

Ορίζεται με σκοπό την εξώδικη διευθέτησή της,  στις 10/11/2020 ώρα 11:00.  Εάν δεν 

υπάρξει συμφωνία, να είναι παρόντες οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση για να 

τοποθετηθούν για το κατά πόσο η αίτηση κατέστη άνευ αντικειμένου καθώς και ως προς 

τα έξοδα. Έξοδα στην πορεία.  

 

Ε186/19 

Άδεια δίδεται. Η Κυρίως Αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιωμάτων. Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Ε195/19  

Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 05/06/2020. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 10/12/2020 ώρα 11:00. Εντός 45 ημερών να καταχωρηθούν 

συμπληρωματικές ένορκες δηλώσεις από τους Καθ’ ων στις οποίες να επισυνάπτονται 

όλες οι σχετικές αποδείξεις για τα έσοδα και έξοδά τους. Το ένταλμα σύλληψης 

ακυρώνεται. Ο Δικηγόρος των Καθ’ ων αναλαμβάνει να παρουσιάσει τους πελάτες του 

την επόμενη φορά.   Έξοδα στην πορεία. 

 

Ε36/20 

Μονομερής Αίτηση για απόφαση ημ. 24.7.20  

Δεδομένου ότι έχει καταχωρηθεί Απάντηση και Ανταπαίτηση στις 28/07/2020, η 

αίτηση για απόφαση (που ήταν ορισμένη για πρώτη φορά στις 22/09/20), 

απορρίπτεται με έξοδα εναντίον της Καθ’ ης, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

Υπάρχει αναλυτικό πρακτικό.  

Μονομερής Αίτηση ημ. 5.8.20 για παράταση του χρόνου καταχώρησης 

Ανταπάντησης.  

Εκδίδεται το ακόλουθο διάταγμα: Ο χρόνος καταχώρησης Ανταπάντησης, (ως επίσης 

για καταχώρηση Απάντησης στην Ανταπαίτηση), παρατείνεται για 14 μέρες από σήμερα.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 


