
 
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21.10.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

834/19 H Aίτηση ημερ. 26.11.2019  ορίζεται για οδηγίες 4.11.20, η ώρα 09.00.  

Εκείνη την ημέρα οι δικηγόροι των Εναγομένων 1, 5, 6 και 7 θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αποσυρθούν από την εκπροσώπηση των εν λόγω 

Εναγομένων. 

 

 Οι Αιτήσεις 4.6.2020 για διαγραφή της Ανταπαίτησης, 5.6.2020, 19.6.2020 

και 10.2.2020 ορίζονται για οδηγίες 4.11.2020, η ώρα 09.00. 

 

 Τα έξοδα στην πορεία. 

 

4027/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 11.12.2020, η ώρα 09.00. 

 Τα έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

21.10.2020 

 

 

 

Γενική 

Αίτηση  

219/20 Ακρόαση στις 10.11.20 στις 9.30 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 2.11.20. 

 

Αγωγές: 

1550/13 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.5.2021 στις 10.30 π.μ. 

 

4589/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 20.10.2021 στις 10.30 π.μ. 

 

7931/16 Ορίζεται για οδηγίες στις 14.12.20 στις 9.30 π.μ.  Μέχρι τότε να 

καταχωρηθεί από κάθε πλευρά ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων και να γίνει επιθεώρηση ή ανταλλαγή τους;. 

 

2263/20 και 

1759/20 Ορίζεται στις 10.11.20 στις 9.30 π.μ. για οδηγίες.  Μέχρι τότε να 

καταχωρηθεί ένσταση.  Το διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 
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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 21.10.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

3060/16  Ορίζεται για Ακρόαση στις 19.5.21 στις 11.00 π.μ. 

   Έξοδα στην πορεία. 

 

320/18  Ορίζεται για Ακρόαση στις 28.5.21 στις 11.00 π.μ. 

   Έξοδα στην πορεία. 

 

1024/19  Η αίτηση ημερ. 5.2.20 ορίζεται για Οδηγίες στις  

       10.11.20 στις 9.00 π.μ. (Τελευταία φορά). 

   Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2292/19  (Αίτηση ημερ. 29.9.20). 

   Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμία διαταγή για 

   έξοδα. 

 

1149/20  Η αίτηση ημερ. 28.7.20 ορίζεται για Απόδειξη για τον 

   Εναγόμενο 3 στις 6.11.20 στις 9.00 π.μ.  Καμία  

   διαταγή για έξοδα. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

21.10.2020 

 

 

Αγωγή αρ. 2577/19 Είναι απαραίτητη η προσκόμιση της επίδοσης 

για να μπορεί να προχωρήσει η αγωγή σε 

απόδειξη. Η αγωγή επαναορίζεται για απόδειξη 

την 25.11.2020 ώρα 8.45 π.μ.. 

 

Αγωγή αρ. 855/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 8.4.2021 

ώρα 10.30 π.μ. 

 

Αγωγή αρ. 1430/17 Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία όλοι οι 

διάδικοι διατάσσονται όπως προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 60 ημερών από 

σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 

21.12.2020 ώρα 8.45 π.μ. 

 

Αγωγή αρ. 3742/16 Η Υπεράσπιση καταχωρίστηκε. Η αίτηση ημερ. 

7.5.2020 απορρίπτεται. 

 

Αίτηση αρ. 12/19 Η αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

ορίζεται για ακρόαση την 13.11.2020 ώρα 

8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί τουλάχιστον 6 μέρες 

προηγουμένως. Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες την ίδια μέρα και ώρα. 

 

Αγωγή αρ. 608/20 Η αίτηση ημερ. 16.7.20 και τα προσωρινά 

διατάγματα για τους Καθ’ων αρ. 2 και 3 

ορίζονται για οδηγίες την 6.11.2020 ώρα 8.45. 

Ενστάσεις μέχρι τότε. Τα διατάγματα 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  21/10/2020 

 

Αγωγή αρ. 3484/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση (για Εναγόμενο 2) την 
23/11/21 ώρα 09:00.  Την ίδια ημερομηνία 
παραμένει για Απόδειξη για Εναγόμενο 1. 

 

Αγωγή αρ. 1628/16 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 16/2/21 ώρα 09:00.  
Ο χρόνος για την καταχώρηση του ονομαστικού 
καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας της 
Εναγόμενης 1 παρατείνεται μέχρι 29/1/21. 

 

Αγωγή αρ. 2641/17 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης και 
επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις πλευρές.  Οι 
ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να κατατεθούν 
εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή 
επαναορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς 
συμμόρφωσης την 15/2/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2324/19 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 30/11/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2092/19 Η Αίτηση ημερ. 7/8/20 επαναορίζεται για 
περαιτέρω απόδειξη την 20/11/20 ώρα 09:00.  
Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε. 

 

Αγωγή αρ. 100/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 11/11/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 5664/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 21/4/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 4889/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 18/3/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2972/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 22/11/21 ώρα 
09:00. 



6 
 

 

Αγωγή αρ. 298/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 2/6/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1114/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 29/11/21 ώρα 
09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2912/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 26/11/21 ώρα 
09:00. 

 

Αίτηση/Έφεση 252/19 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 16/2/21 ώρα 
09:00.  Η ακρόαση θα διεξαχθεί στη βάση 
γραπτών αγορεύσεων.  Οι συνήγοροι να είναι 
έτοιμοι για την ακρόαση και δεν θα τους δοθεί άλλη 
ειδοποίηση. 

 

Γεν. Αίτηση 61/15 Αναφορικά με τον Εναγόμενο 1 ορίζεται για 
Ακρόαση(Εξέταση) την 16/2/21 ώρα 08:30.  Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι την 30/12/20.  Όσο  
αφορά τον Εναγόμενο 4 εκδίδεται εναντίον του 
Ένταλμα Σύλληψης το οποίο ορίζεται για Έλεγχο 
την ίδια ημερομηνία και ώρα.  Όσο αφορά τους 
Εναγόμενους 2 και 3 επαναορίζεται για Επίδοση 
την ίδια ημερομηνία και ώρα. 

 

Αγωγή αρ. 2580/14 Η Αίτηση ημερ. 15/3/19 επαναορίζεται για 
Ακρόαση (Διευκρινίσεις) την 16/11/20 ώρα 09:00.  
Το Δικαστήριο θα μελετήσει τις γραπτές 
αγορεύσεις των συνηγόρων και εφόσον κρίνει 
σκόπιμο να ζητήσει διευκρινίσεις θα ενημερώσει 
τους δικηγόρους να εμφανιστούν ενώπιον του.  
Διαφορετικά θα επιφυλαχθεί η Απόφαση.  Την ίδια 
ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες η Αγωγή.   

 

Αγωγή αρ. 4963/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 3/12/20 ώρα 
08:15.  Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την 
Ακρόαση και δεν θα τους δοθεί άλλη ειδοποίηση.   

 

Αγωγή αρ. 3220/13 Η αγωγή απορρίπτεται χωρίς διαταγή για έξοδα.  
Οποιεσδήποτε προηγούμενες εξόδων 
ακυρώνονται.   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  21/10/2020 

 

 

Αρ. Αγωγής 2721/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 8.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2147/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 5.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2466/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 4.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 633/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.9.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2670/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 3.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 336/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 9.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 275/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 2.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1158/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 1.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 55/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5648/12 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.1.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1482/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 308/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 9.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγή 5459/12 Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για συνέχιση της 
Ακρόασης την 19.11.20 ώρα 10:30 π.μ., 
23.11.20 ώρα 10:30 π.μ. και 25.11.20 ώρα 
10:30 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Διαχειρ. 356/11 Η διαχείριση ορίζεται την 20.1.21 ώρα 9:00 
π.μ. για Τελικούς ή Ενδιάμεσους 
Λογαριασμούς.  Η διαχειρίστρια να 
ειδοποιηθεί με κλήση να είναι παρούσα στο 
Δικαστήριο. 

 

Αρ. Παραπομπής 35/15 Η Παραπομπή ορίζεται για Ακρόαση την 
2.6.21 ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία 
αλλά όχι εναντίον της Αποζημιούσας Αρχής. 

 

Αρ. Αίτησης 114/15 Αίτηση ημερ. 7.10.20.  Εκδίδεται διάταγμα 
ως η παράγραφος Α και Β της Αίτησης.  
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    21/10/20 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Αρ. Αγωγής 1190/19 

Οδηγίες στις 3.11.20 και ώρα 9:00.  Σημερινά έξοδα στην πορεία. Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

Αρ. Αγωγής 1477/20 

Η αίτηση ημερ. 24.7.20 ορίζεται για επίδοση στις 26.11.20 και ώρα 9:00.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 5266/15 

Ακρόαση στις 12.1.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5267/15 

Ακρόαση στις 11.1.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 2036/19 

Οδηγίες στις 12.1.21 και ώρα 9:00.  Εξοδα στη πορεία.  Οι διάδικοι να 

καταχωρήσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους μέχρι τότε ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  
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Αρ. Αγωγής 3104/18 

Δίδεται άδεια στην πλευρά του εναγομένου να καταχωρήσει συμπληρωματική 

ένορκο δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι 29.10.20. Ο ενάγοντας να 

καταχωρήσει στο Δικαστήριο την έγγραφη μαρτυρία του μέχρι 19.11.20 και 

αυτή να επιδοθεί στον εναγόμενο.  Ο εναγόμενος να καταχωρήσει στο 

Δικαστήριο την έγγραφη μαρτυρία του εντός περαιτέρω 21 ημέρες από την 

επίδοση σε αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας του Ενάγοντα και αυτή να επιδοθεί 

στον ενάγοντα.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17.12.20 ώρα 11:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία.  

 

 

Αρ. Αγωγής 63/17 

Ακρόαση 20.9.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Αρ. Αγωγής 2871/16 

Οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση 1.12.20 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

 

Αρ. Αγωγής 595/19 

Οδηγίες στις 12.1.21 και ώρα 9:00. Έξοδα στη πορεία.  Οι διάδικοι να 

καταχωρήσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  

 

 

Αρ. Αγωγής 2361/18 

 Οδηγίες για τον Εναγόμενο 5 στις 10.12.20 και ώρα 9:00.  Έξοδα στη πορεία. 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος 

αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε άλλο διάδικο 

μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που 

σχετίζονται με οποιονδήποτε επίδικο ζήτημα  και εφοδιάσει εντός του πιο 

πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης 



11 
 

αποκάλυψης και β) των εγγράφων που θα αποκαλύψει γ) τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκο δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.  

 

Αρ. Αγωγής 1972/20 – Αίτηση ημερ. 12.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 23.11.20 11:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 

14.10.20 παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

Αρ. Αγωγής 3494/12 

Για τελικές γραπτές αγορεύσεις στις 2.12.20 και ώρα 11:00. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2645/19 

Απόφαση επιφυλλάσσεται.Θα ειδοποιηθείτε μέσω του Πρωτοκολλητείου. 

 

 

Αρ. Αγωγής 118/19 

Οδηγίες στις 15.12.20 και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία της αγωγής. Οι 

διάδικοι να καταχωρήσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ονομαστικό 

κατάλογο και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. 

 

 

Αρ. Αγωγής 4380/15 

Ακρόαση στις 14.1.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ.  Αγωγής 3028/14 

Ακρόαση στις 14.4.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στη πορεία.  
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Αρ. Αγωγής 1335/18 

Ο εναγόμενος 3 να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι 18.12.20. Ακρόαση 8.4.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής.  

Αρ. Αγωγής  2743/18 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα η πλευρά των 

Εναγομένων 1 έως 8 αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει 

προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή 

ή έλεγχο του που σχετίζονται με οποιονδήποτε επίδικο ζήτημα  και εφοδιάσει 

εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο α) της 

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και β) των εγγράφων που θα αποκαλύψει γ) 

τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκο δήλωση 

αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.  Ορίζεται για οδηγίες στις 

9.12.20 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του 

ενάγοντα. 

 

Αρ. Αγωγής 1023/19  

Απόφαση επιφυλλάσσεται. Θα ειδοποιηθείτε από το Πρωτοκολλητείο. 

 

Αρ. Αγωγής 3537/17 

Οδηγίες στις 1.12.20 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

Αρ. Αγωγής 1011/18 

Οδηγίες 10.12.20 και ώρα 9:00.    Σημερινά έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον της εναγομένης. Δίδονται οδηγίες όπως εντός 45 ημερών 

από σήμερα η πλευρά του Ενάγοντα αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα 

καταχωρήσει προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν 

στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται με οποιονδήποτε επίδικο ζήτημα  

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

αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και β) των εγγράφων που 

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

ένορκο δήλωση αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.   
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Αρ. Αγωγής 2116/17 

Οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 16.12.20 και ώρα 9:00.  

Σημερινά έξοδα στην 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 21.10.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή αρ. 1712/20 H Αίτηση ημερ. 29.09.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

19.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 688/20 Στην Αίτηση ημερ. 21.07.2020 εκδόθηκε διάταγμα ως οι 

Παρ. Α και Β.  Ο εναγόμενος 1 δύναται να καταχωρήσει 

εμφάνιση σε 40 μέρες από την επίδοση.  Αν ο εναγόμενος 1 

δεν καταχωρήσει εμφάνιση οποιαδήποτε αίτηση στην 

αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη 

αναρτηθεί στο πινάκιο του Δικαστηρίου για περίοδο 7 

ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 599/20 Η Αίτηση ημερ. 29.07.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

03.11.2020 στις  9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 577/20 Η Αίτηση ημερ. 17.06.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

02.02.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 204/20 Η Αίτηση ημερ. 29.09.2020 ορίζεται για Εξέταση 24.11.2020 

στις 9:00 π.μ. Η Αίτηση δεν έχει αναρτηθεί στο πινάκιο του 

Δικαστηρίου σύμφωνα με το διάταγμα.   

Αγωγή αρ. 171/20 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 2625/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 03.02.2020 στις 9:00 π.μ. 

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.   

Αγωγή αρ. 1562/19 Εκδόθηκε απόφαση.   

Αγωγή αρ. 1391/19 Η Αίτηση ημερ. 10.09.2019 εναντίον του εναγομένου 1 

απορρίπτεται λόγω μη προώθησης.   

Αγωγή αρ. 733/19 Ορίζεται για Οδηγίες 11.01.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας εκ μέρους των εναγόντων παρατείνεται για 

περίοδο 30 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 292/19 Ορίζεται για Οδηγίες 04.02.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

συμμόρφωσης των εναγομένων με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου παρατείνεται για περαιτέρω περίοδο 40 

ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 171/19 Ορίζεται για Οδηγίες 26.01.2021 στις 9:00 π.μ.  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.   

Αγωγή αρ. 2905/18 Η Αγωγή και η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 21.05.2020  

ορίζονται για Οδηγίες 05.02.2021 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. 3633/17 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 ορίζεται για Οδηγίες 12.02.2021 στις 9:00 π.μ. Το 

θέμα της συνένωσης παραμένει για εξέταση σε κατοπινό 

στάδιο.   

Αγωγή αρ. 2355/16 Ορίζεται για Ακρόαση 11.06.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3749/15 Ορίζεται για Ακρόαση 09.06.2021 στις 11:00 π.μ.  



16 
 

Αγωγή αρ. 3270/15 Η Αίτηση ημερ. 10.06.2020 ορίζεται για Επίδοση 

16.12.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3392/13 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 4699/06 Στην Αίτηση ημερ. 17.06.2020 εκδόθηκε διάταγμα ως η 

Αίτηση.   

Αγωγή αρ. 6498/01 Δόθηκε άδεια εκτέλεσης απόφασης για περίοδο 2 ετών 

από σήμερα.  Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης memo.  

Γεν. Αίτηση 123/14 Ορίζεται για Οδηγίες 10.12.2020 στις 9:00 π.μ.  Εκδίδεται 

ένταλμα σύλληψης το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο 

μέχρι τότε.   
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Ημερομηνία:  21.10.20 

 

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  21.10.20 αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αγωγές 

 

Αρ. Αγωγής 4158/13 - Ακρόαση 9.2.21, ώρα 11.00 π.μ..   

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση  είναι 

ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα, αμφότερες οι πλευρές να 

ίναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης.   

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 2313/15 - Ακρόαση 14.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3243/16 - Ακρόαση 11.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 3671/16 - Ακρόαση 13.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 3244/17 - Ακρόαση 20.5.21,ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 1231/18 - Εκδίδονται εκ συμφώνου Διατάγματα ως  

ακολούθως: 

Οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 1, 2, 3 και 4 

να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα 
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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 

Οδηγίες η Αγωγή 14.12.20, ώρα 09.00 π.μ. 

Τα έξοδα της αγωγής να ακολουθήσουν την 

πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 1529/18 - Ακρόαση 24.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 533/19  - Οδηγίες και Προγραμματισμό 14.12.20.  

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων 

από πλευράς Εναγομένων, επεκτείνεται 

μέχρι την 10.12.20. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

 

Αρ. Αγωγής 1009/19 - Οδηγίες και Προγραμματισμό 7.12.20 

Ο χρόνος ανταλλαγής εγγράφων, 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας από πλευράς Ενάγοντα και 

Εναγόμενου επεκτείνεται μέχρι την 3.12.20 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα 
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Αρ. Αγωγής 2106/19 

(αίτηση ημερ. 30.1.20) - Η καταχωρηθείσα Υπεράσπιση του  

Εναγομένου 1 στις 7.5.20 καθίσταται ως 

εμπροθέσμως καταχωρηθείσα. 

Η αίτηση ημερ. 30.1.20 απορρίπτεται, χωρίς 

έξοδα. 

Σε σχέση με την Εναγόμενη 2 η αίτηση 

ορίζεται ξανά για απόδειξη την 2.12.20, 

εκτός αν η Εναγόμενη 2 καταχωρήσει 

έκθεση υπεράσπισης μέχρι και την 

27.11.20.  Ο χρόνος καταχώρησης της 

Υπεράσπισης της Εναγομένης 2 

επεκτείνεται μέχρι και την 27.11.20. 

Τα έξοδα της αίτησης σήμερα, σε σχέση με 

την Εναγόμενη 2, στην πορεία σε καμιά 

περίπτωση εις βάρος του αιτητή-Ενάγοντα. 

 

Αρ. Αγωγής 2084/20 

(αίτηση ημερ. 29.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση  

 

Αιτήσεις 

 

Γενική Αίτηση 362/05 - 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 21/10/20 

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. Συν. Αγωγών 1331/15 και 1332/15 

Αναβάλλονται και ορίζονται για Ακρόαση στις 09/03/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Γεν Αίτηση 64/11 – Αίτηση έρευνας ημερ. 10/06/20 

Εκδίδονται Ε/Σ αναφορικά με όλους τους Καθ’ ων η Αίτηση στην παρούσα 

αίτηση έρευνας, και η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες και το Ε/Σ για έλεγχο στις 

18/02/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα Ε/Σ να 

παραμείνουν ανεκτέλεστα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Γεν. Αίτηση 241/14 – Αίτηση έρευνας ημερ. 10/06/20 

Εκδίδονται Ε/Σ αναφορικά με όλους τους Καθ’ ων η Αίτηση στην παρούσα 

αίτηση έρευνας, και η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες και τα Ε/Σ για έλεγχο στις 
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23/02/21 και ώρα 9:00.  Τα Ε/Σ να εκτελεστούν μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2983/11 – Αίτηση έρευνας ημερ. 16/12/19 

Έγινε παρουσία διαδίκων. 

Αρ Αγωγής 1413/16  

Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση ως το ηλεκτρονικό μήνυμα των δικηγόρων 

των Εναγόντων. 

 

Αρ. Αγωγής 1681/17 – Αίτηση ημερ. 13/03/20 

Παραμένει αύριο για Οδηγίες η αίτηση ημερ. 13/03/20. 

 

Αρ. Αγωγής 3220/17 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση στις 22/06/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2676/19 – Κλήση για οδηγίες 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων που αφορούν τα 

επίδικα ζητήματα εντός 45 ημερών από σήμερα, και όπως οι διάδικοι 

ανταλλάξουν τα αποκαλυφθέντα έγγραφα εντός 20 ημερών από της 

αποκάλυψης τους. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 26/01/21 και ώρα 9:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε πλευρά.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3055/19 

Εκδίδεται Απόφαση ως η παρα. 7Α της Ε/Δ ημερ. 28/08/20, πλέον έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 280/20 – Αίτηση για συνοπτική απόφαση ημερ.17/06/20 

Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με Γραπτές Αγορεύσεις την 03/11/20 και 

ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 357/17 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 17/12/20 και ώρα 

9:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1779/18 

Ορίζεται για ακρόαση στις 12/05/20 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 344/19 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 10/12/20 και ώρα 9:00.  Τυχόν αίτηση συνένωσης 

να οριστεί εκείνη τη μέρα.  Το δικαίωμα του Εναγόμενου όπως προωθήσει 

αίτημα για εξέταση του Ενάγοντα από ιατρό της επιλογής του, επιφυλάσσεται.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1282/19 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 15/01/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1986/19 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων που αφορούν τα 

επίδικα ζητήματα εντός 45 ημερών από σήμερα, και όπως οι διάδικοι 

ανταλλάξουν τα αποκαλυφθέντα έγγραφα εντός 20 ημερών από της 

αποκάλυψης τους. 

Τα αιτήματα των Εναγόμενων για παραδοχές γεγονότων και ανταλλαγή 

εγγράφων προς κατάθεση στη δίκη θα παραμείνουν την επόμενη δικάσιμο για 

να τοποθετηθούν προς αυτά οι διάδικοι. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 21/01/21 και ώρα 9:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε πλευρά.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2047/19 

Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 18/01/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 444/18 

Ορίζεται για οδηγίες την 01/02/21 και ώρα 9:00.  Μέχρι τότε οι διάδικοι να 

προβούν στην ανταλλαγή των εγγράφων που έχουν αποκαλύψει, αν δεν το 

έχουν πράξει.  Αναφορικά με το δικαίωμα κάθε διαδίκου να καταχωρεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση δεν απαιτείται άδεια του Δικαστηρίου. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2054/18 – Κλήση για οδηγίες 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων που αφορούν τα 

επίδικα ζητήματα εντός 45 ημερών από σήμερα, και όπως οι διάδικοι 

ανταλλάξουν τα αποκαλυφθέντα έγγραφα εντός 20 ημερών από της 

αποκάλυψης τους. 

Το αίτημα της Εναγόμενης για προώθηση αιτήματος συνένωσης της 

παρούσας αγωγής με την αγωγή 3633/17, επιφυλάσσεται. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 19/01/21 και ώρα 9:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε πλευρά.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2567/19 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων εντός 45 ημερών 

από σήμερα και όπως οι διάδικοι ανταλλάξουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν 

εντός περαιτέρω 20 ημερών από την αποκάλυψη τους. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 20/01/21 και ώρα 9:00 αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς τη μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε πλευρά.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 412/20 – Αίτηση ημερ. 1/9/20 

Η Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

 

------------------------------------------ 
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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 21.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 555/2010 Διάταγμα ως το Α των δύο αιτήσεων. Καμία διαταγή για έξοδα. 

2.  ΑΓΩΓΗ 3606/2010 Διάταγμα ως το Α της αίτησης. Το Β της αίτησης απορρίπτεται (η 
απόφαση είναι εκτελεστή μέχρι την 08.10.2022). Καμία διαταγή 
για έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 5958/2010 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. 

4.  ΑΓΩΓΗ 5868/2012 

ΑΓΩΓΗ 5869/2012 

Οι αγωγές ορίζονται για συνέχιση της Ακρόασης την 
10.11.2020 ώρα 9:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

5.  ΑΓΩΓΗ 2498/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΙΤΗΣΗ 455/2014 Διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα. 

7.  ΑΓΩΓΗ 4634/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2145/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3456/2016 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 19.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί ως τότε. Τα έξοδα στην 
πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 345/2019 Αίτηση ημερομηνία 17.06.2020: Δίδονται οδηγίες ο Εναγόμενος 
να καταχωρίσει την Έκθεση Απαίτησής του εναντίον του 
Τριτοδιαδίκου εντός 20 ημερών από σήμερα. Ο Τριτοδιάδικος να 
καταχωρίσει την Έκθεση Υπεράσπισής του εντός 20 ημερών από 
την καταχώριση και παράδοση της Έκθεσης Απαίτησης του 
Εναγόμενου. Τυχόν Απάντηση στην Υπεράσπιση να 
καταχωριστεί εντός περαιτέρω 7 ημερών. Αντίγραφο των πιο 
πάνω δικογράφων να δίδεται και στην Ενάγουσα. Ο 
Τριτοδιάδικος είναι ελεύθερος να πάρει μέρος στη διαδικασία και 
δεσμεύεται με το αποτέλεσμα της δίκης. Τα έξοδα της παρούσας 
αίτησης στην πορεία της διαδικασίας Τριτοδιαδίκου. Η κλήση για 
Οδηγίες ημερομηνίας 22.06.2019 παραμένει για Οδηγίες την 
03.02.2021 ώρα 8:30 π.μ. μέχρι να συμπληρωθούν τα 
δικόγραφα και για τον Τριτοδιάδικο, οπότε και θα δοθούν 
περαιτέρω οδηγίες, άνευ βλάβης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε 
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σχέση με προδικαστικά αιτήματα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 281/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 17.06.2020 ορίζεται για Ακρόαση την 
19.02.2021 ώρα 8:30 π.μ. (γραπτές αγορεύσεις). Τυχόν ένσταση 
να καταχωριστεί μέχρι την 21.01.2021. Έξοδα στην πορεία της 
αίτησης. 

 

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. 

 

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 22.10.2020 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 21.10.2020 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. 

 

Αγωγή 2924/18  

 

 

 

Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 10.6.20 

Ενόψει της απουσίας της Καθ’ ης η αίτηση εκδίδεται Ε/Σ 

εναντίον της.  Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο του Ε/Σ στις 28.1.21 

η ώρα 11.00 

 

2. 

 

Αγωγή 3829/14 

 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

3. 

 

Αγωγή 2497/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 8.2.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 
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4. 

 

Αγωγή 104/15 

. 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 4.3.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

5. 

 

Αγωγή 2047/17 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 20.4.21 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

6. 

 

Αγωγή 1350/20 

 

 

Αίτηση για απόφαση λόγω μη εμφάνισης εναντίον του 

Εναγομένου 3 ημ. 18.9.20 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον του 

εναγομένου αρ. 3 για το ποσό των €10.839,94 πλέον τόκο 9% 

ετησίως από 1.1.20 κεφαλαιοποιούμενο δύο φορές τον χρόνο 

την 30ην Ιουνίου και την 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους μέχρι 

πλήρους και τελικής εξόφλησης. 

Περαιτέρω ο εναγόμενος 3 να πληρώσει στους ενάγοντες το 

ποσό των €1115 έξοδα της αγωγής και έκδοσης της απόφασης 

αυτής, πλέον ΦΠΑ, πλέον €19,50 έξοδα επίδοσης. 

7. Αγωγή 279/20 

 

 

 

Η αίτηση για έκδοση συνοπτικής απόφασης ημ. 17.6.20 ορίζεται 

για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 25.11.20 η ώρα 

9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 7 ημέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία. 
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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 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 

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 



29 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 21.10.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

558/15 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα 

ήθελε οπωσδήποτε να συζητήσει την υπόθεση με τους συνηγόρους.  Είναι 

παλαιά υπόθεση, της οποίας η ακρόαση θα πρέπει να αρχίσει οπωσδήποτε.  

Αν οι συνήγοροι έχουν οποιανδήποτε συμβιβαστική λύση, να το αναφέρουν 

στο Δικαστήριο, διαφορετικά να είναι έτοιμοι για ακρόαση. 

606/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Το Δικαστήριο θα 

επιληφθεί άλλων παλαιότερων υποθέσεων, ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να 

αρχίσει την ακρόαση.  Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 5.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

335/19 Στην παρούσα υπόθεση είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Δεν υπήρξε καμία συμμόρφωση ούτε 

από πλευράς του Αιτητή, ούτε από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 20.11.2020 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 24.11.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

366/19 Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει αποκάλυψη 

εγγράφων ως η διαταγή του Δικαστηρίου.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 8.12.2020 και η υπόθεση 

ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 11.12.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 

138/20 Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει αποκάλυψη 

εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Από πλευράς της Αιτήτριας 

δεν υπάρχει.  Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων από πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις 12.11.2020 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 16.11.2020, η ώρα 9.00 π.μ. 
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279/20 Η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη 

φορά μετά από ειδοποίηση του Πρωτοκολλητή, με βάση τη Δ.8 των 

διαδικαστικών κανονισμών του Δικαστηρίου τούτου.  Εκδίδεται διάταγμα για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 30.11.2020 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 3.12.2020, 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 

21/10/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

361/14 Η ακρόαση της υπόθεσης θα γίνει κανονικά.  

 

919/14 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

434/17 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Aκρόαση στις 08/07/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

71/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 30/11/20. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 10/12/20 και ώρα 9.00π.μ. 

 

225/18 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.  

 

125/19 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

63/20 Το Δικαστήριο αναμένει τους δικηγόρους να εμφανιστούν 

ενώπιόν του η ώρα 9.00π.μ. 

 

211/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και τα παραρτήματα. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/12/20 και ώρα 

9.00π.μ.   

 

Μέχρι τότε οι δικηγόροι να συζητήσουν μεταξύ τους τις 

διαφορές που φαίνονται στα δικόγραφα σχετικά με τον 

μισθό και την περίοδο απασχόλησης της Αιτήτριας.  
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Περαιτέρω οι δικηγόροι των Καθ’ ων η Αίτηση 1 να 

επικοινωνήσουν με το Ταμείο ώστε να το εφοδιάσουν με 

στοιχεία που στηρίζουν τους ισχυρισμούς τους για 

απόλυση της Αιτήτριας λόγω πλεονασμού.  

 

221/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και τα παραρτήματα. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

Μέχρι τότε ο δικηγόρος των Καθ’ ων η Αίτηση 1 να 

επικοινωνήσει με το Ταμείο για να το εφοδιάσει με στοιχεία 

που αφορούν τους ισχυριζόμενους λόγους πλεονασμού.  

Περαιτέρω οι δικηγόροι της Αιτήτριας και των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 να επικοινωνήσουν με το Ταμείο για να 

διευκρινιστεί η διαφοράς στους ισχυρισμούς τους σε σχέση 

με τις απολαβές της Αιτήτριας.  

 

 

223/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και τα παραρτήματα. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

Παρακαλείται ο δικηγόρος της Αιτήτριας να ενημερώσει το 

Δικαστήριο κατά πόσο αποδέχεται τον ισχυρισμό των Καθ’ 

ων η Αίτηση ότι η Αιτήτρια στις 14/02/20 συμπλήρωσε την 

συντάξιμη ηλικία των 65 χρονών.  

 

 

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 

21/10/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

488/17 Λόγω παλαιότερων υποθέσεων η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

την 19/5/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

93/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/11/2020.  Κλήση 

για οδηγίες και Παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

19/11/2020. 

116/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Και οι δύο 

πλευρές ενημέρωσαν μέσω e-mail το Δικαστήριο ότι η 

υπόθεση έχει διευθετηθεί και ζητούν περαιτέρω χρόνο για 

να υλοποιηθεί η συμφωνία τους.  Συνεπώς η ακρόαση 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες την 19/11/2020 η ώρα 9.00. 

755/13 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 5/11/2020.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

29/11/2020 για τις προθέσεις τους. 

621/12 κ.α. Από το φάκελο του Δικαστηρίου φαίνεται ότι το 

Πρωτοκολλητείο δεν έχει ενημερώσει τον δικηγόρο των 

Καθ’ ων η αίτηση για την ημερομηνία ως το πρακτικό του 

Δικαστηρίου ημερομηνίας 30/9/2020.  Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες την 5/11/2020.  Το Πρωτοκολλητείο 

να ενημερώσει τους Καθ’ ων η αίτηση για τη νέα 

ημερομηνία. 

614/16 Καμία πλευρά δεν επικοινώνησε με το Δικαστήριο ως το 

Πρακτικό του Δικαστηρίου ημερομηνίας 23/9/2020.  Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/11/2020. 
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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. 

 


