
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

14.10.2020 

 

 

Aγωγές: 

779/12 Διάταγμα όπως η αίτηση. 

 

3655/14 Παραμένει για οδηγίες στις 14.12.20 στις 9.30 π.μ.  Την ίδια ημέρα 

παραμένει και η αίτηση ημερ. 7.8.17. 

 

399/16 Οδηγίες με σκοπό την διευθέτηση στις 15.1.2021 στις 9.30 π.μ. 

 

1141/17 Οι δυο αιτήσεις παραμένουν για οδηγίες 3.11.20 στις 9.30 π.μ. 

 

2956/18 Οι τρεις αιτήσεις παραμένουν για οδηγίες στις 4.11.20 στις 9.30 π.μ.  

Οποιαδήποτε νέα αίτηση να καταχωρηθεί και να οριστεί στις 4.11.20.  

Στις 4.11.20 οι δικηγόροι να είναι παρόντες.  Το διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ. 

 

1149/19 Η αίτηση ημερ. 19.2.20 παραμένει για απόδειξη στις 3.12.20 στις 9.30 

π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση στην ανταπαίτηση επτά ημέρες 

προηγουμένως. 

 

2189/20 Η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 2.11.20 στις 9.30 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Α. Ν. Κονή, Π.Ε.Δ.  

 

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

14.10.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

5649/14  Η αίτηση ημερ. 7.8.17 (για 3ον Εναγόμενο) ορίζεται 

   για Απόδειξη στις 31.3.2021 στις 9.00 π.μ. 

   και για τους Εναγόμενους 1 και 2 ορίζεται για   

  ακρόαση στις 31.3.2021 στις 9.00 π.μ. 

 

 

849/15  Η αίτηση ημερ. 12.3.2020 ορίζεται για Οδηγίες στις  

  27.11.2020 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να    

 καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

741/16  Ορίζεται για Οδηγίες στις 19.11.2020 στις 9.00 π.μ. 

   (τελευταία φορά).  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

838/17  Η αγωγή όσον αφορά τους Εναγόμενους 2, 4, 7 και 8 

   ορίζεται για Οδηγίες στις 27.11.20 στις 9.00 π.μ. 

   Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ   

  μέρους όλων των πλευρών να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

   Έξοδα στην πορεία.  

 

 

2931/17  Ορίζεται για Ακρόαση για τον Εναγόμενο 2 στις   

  20.5.2021 στις 11.00 π.μ. 

 



2937/18  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 12.11.2020 στις  

  9.00 π.μ. (για τελευταία φορά).   

   Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εκ μέρους των   

  Εναγόμενων 1 και 2-Εξ Ανταπαιτήσεως Εναγόντων να   

 καταχωρηθούν στο μεταξύ και αντίγραφο να δοθεί    

 στην άλλη πλευρά αυθημερόν. 

   Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον  

  των Εναγόντων. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π.Ε.Δ 

14.10.2020 

 

 

Αίτηση αρ. 220/14 Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι Α και Β της 

Αίτησης ημερ.23.9.2020.  

 

 

Αγωγή αρ. 2003/18 Η αγωγή για την Εναγόμενη αρ. 4 ορίζεται για ακρόαση 

την 24.2.2021 ώρα 10.30 π.μ... 

 

 

Αγωγή αρ. 572/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 26.2 2021 ώρα 10.30 

π.μ.. 

 

Αγωγή αρ. 2079/16 Εκδίδεται διάταγμα ως  η παράγραφος Α της αίτησης 

ημερ.8.10.2020 με οδηγίες όπως η Απάντηση στην 

Υπεράσπιση καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 

σήμερα. 

 

Αγωγή αρ. 3419/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 11.3.2021 ώρα 10.30. 

 

Αγωγή αρ. 42/19 Στην αίτηση ημερ. 17.9.2020 εκδίδονται διατάγματα ως 

ο παραγράφοι Α και Β της αίτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  14/10/2020 

 

Γεν. Αίτηση 172/20 Εκδίδεται Διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης. 

 

Αγωγή αρ. 1921/20 Η Αίτηση ημερ. 17/9/20 εγκρίνεται. 

 

Αγωγή αρ. 3861/13 Ορίζεται για Ακρόαση την 6/4/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 5964/13 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 9/4/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 400/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 20/10/21 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 4813/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 18/10/21 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 1012/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 22/10/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 1845/19 Η Αγωγή εναντίον Εναγομένων 1 και 2 επαναορίζεται για 
Οδηγίες την 10/2/21 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 2793/18 Η Αίτηση ημερ. 17/9/20 εγκρίνεται.   

 

Αγωγή αρ. 2757/19 Η Αίτηση ημερ. 17/9/20 εγκρίνεται. 

 

Αγωγή αρ. 2397/19 Η Αίτηση ημερ. 17/9/20 εγκρίνεται.   

 

Αγωγή αρ. 1884/19 Η Αίτηση ημερ. 17/9/20 εγκρίνεται. 

 

Αγωγή αρ. 4941/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 20/11/20 ώρα 09:00.   

Παρ. αρ. 51/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 25/11/20 ώρα 08:30. 

 

Γεν. Αίτηση 314/05 Η Αίτηση ημερ. 20/10/19 επαναορίζεται για Ακρόαση 
(Διευκρινίσεις) την 1/11/20 ώρα 09:00.  Στην περίπτωση 



που κριθεί αναγκαία η παρουσία των συνηγόρων για να 
δώσουν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των αγορεύσεων 
τους θα ειδοποιηθούν από προηγουμένως. 

 

Αγωγή αρ. 1817/16 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 26/10/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 3767/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 30/9/21 ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 2394/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 1/11/21 ώρα 09:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  14/10/2020 

 

 

Αρ. Aγωγής 3117/16 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 13.1.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Μέχρι τότε ο Ενάγοντας να βρεί και να διορίσει 
νέο δικηγόρο.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αίτησης Διαχ. 333/19 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 13.1.21 ώρα 9:00 
π.μ. (με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού). Καμία 
διαταγή για έξοδα.  Το προσωρινό διάταγμα σε 
ισχύ. 

 

Αρ. Γενικής αίτησης 37/18 Αίτηση ημερ. 2.6.20.  Η αίτηση απορρίπτεται ως 
διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 515/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.9.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 5769/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.9.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3758/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 5.10.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4236/15 Η Αγωγή απορρίπτεται ως διευθετηθείσα, χωρίς 
έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 491/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.10.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγης 3138/17 Η Αγωγή εναντίον Εναγομένου 1 απορρίπτεται ως 
εξοφληθείσα, χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3024/15 Αίτηση ημερ. 10.5.19.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 13.1.21 ώρα 8:45 π.μ.  Ένσταση να 
καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 



στην πορεία.  Οι Ενάγοντες 1 και 2 Καθ΄ου η Αίτηση 
να ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο. 

 

Αρ. Αγωγής 493/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.10.21 ώρα 
10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1781/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.10.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2728/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 8.10.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1738/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 13.1.21 ώρα 9:00 
π.μ. (με σκοπό επίτευξης συμβιβασμού). Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2016/19 Αίτηση ημερ. 17.9.20.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος α και β της Αίτησης.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2667/19 Αίτηση ημερ. 17.9.20.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος α της αίτησης.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Διαχείρισης 401/11 Ορίζεται την 2.6.21 ώρα 9:00 π.μ. για Τελικούς ή 
Ενδιάμεσους Λογαριασμούς. 

 

Αρ. Αγωγής 1506/20 Αίτηση ημερ. 18.9.20.  Εκδίδεται απόφαση υπέρ 
του Ενάγοντα και εναντίον του Εναγομένου 1 και 2 
αλληλέγγυα και κεχωρισμένα ως η παράγραφος Α 
και Β της Απαίτησης πλέον €2.350 δικηγορικά 
έξοδα, πλέον ΦΠΑ επί των δικηγορικών εξόδων, 
πλέον €42 έξοδα επίδοσης.  Περαιτέρω εναντίον 
της Εναγομένης 2 εκδίδεται διάταγμα ως η 
Απαίτηση, παράγραφος Α κάτω από τον τίτλο «και 
οι Ενάγοντες αξιώνουν εναντίον της Εναγομένης 
2». 

 

 



Αρ. Διαχείρισης 326/19 Η διαχείριση ορίζεται για Οδηγίες την 13.1.21 ώρα 
9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε.  Ορίζεται για επίδοση στην καθ΄ης η αίτηση 2 
την 13.1.21 ώρα 9:00 π.μ.  Οι δικηγόροι των 
διαδίκων να φροντίσουν να ενημερώσουν το 
Δικαστήριο με ηλεκτρονικό μήνυμα για την 
προώθηση της υπόθεσης. 

 

Αρ. Αγωγής 267/12 Η Αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για 
συνέχιση της Ακρόασης την 3.11.20 ώρα 10:30 π.μ.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Διαχείρισης 95/15 Αίτηση ημερ. 21.3.19.  Η απόφαση επιφυλάσσεται.  
Έξοδα δίκης. 

 

Αρ. Αγωγής 1669/19 Αίτηση ημερ. 13.2.20 για περισσότερες και 
καλύτερες λεπτομέρειες.  Η απόφαση 
επιφυλάσσεται.  Έξοδα δίκης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 14.10.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή αρ.157/16 Ακρόαση την 01.06.21 η ώρα 11:00π.μ. καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή αρ. 5327/15 Ακρόαση την 01.06.21 η ώρα 11:00π.μ. καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή αρ. 5714/14 Ακρόαση την 15.04.21 η ώρα 11:00π.μ. καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αγωγή αρ. 2535/17  Ακρόαση την 16.06.21 η ώρα 11:00π.μ. καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Αρ. Γενικής Αίτησης 

758/09 

Αίτηση ημερομηνίας 18.09.20, ορίζεται για οδηγίες στις 

27.10.20, παρουσία δικηγόρου απαραίτητη. 

Αγωγή αρ. 1678/20 Εκδόθηκε απόφαση 

Αρ. εταιρείας 594/18  Εκδίδεται διάταγμα ως το αιτητικό Α της αίτησης , το αιτητικό 

Β απορρίπτεται.  

Αγωγή αρ. 70/20  Κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 26.5.20, οι διάδικοι 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 

ορίζεται για Οδηγίες στις 27.01.21 η ώρα 09:00π.μ. για να 

τοποθετηθούν οι δύο πλευρές για τα υπόλοιπα αιτήματα του 

Τύπου 25.  Αν δεν τοποθετηθούν θα θεωρούνται ότι έχουν 

εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 4472/08 Αίτηση ημερομηνίας 18.09.20, Οδηγίες 27.10.20 η ώρα 

09:00π.μ. Παρουσία δικηγόρου απαραίτητη.  

Αγωγή αρ. 2629/18 Κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 03.02.20, 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 ορίζεται για Οδηγίες στις 

26.01.21 η ώρα 09:00π.μ. για να τοποθετηθούν οι δύο 

πλευρές για τα υπόλοιπα αιτήματα του Τύπου 25.  Αν δεν 

τοποθετηθούν θα θεωρούνται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 1431/13 Ακρόαση στις 12/1/21 η ώρα 11:00π.μ.  

Αγωγή αρ. 1954/19 Κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 03.02.20, Ο Ενάγοντας να 

αποκαλύψει τα έγγραφα που θα παρουσιάσει στη δίκη εντός 

45 ημερών από σήμερα και να παραδώσει αντίγραφα εντός 

της ίδιας προθεσμίας.  Η αγωγή και η κλήση για Οδηγίες 

ορίζεται για Οδηγίες στις 13.01.21 η ώρα 09:00π.μ.  

Αίτ. Εταιρείας  

αρ. 662/16 

Η αίτηση ημερ. 29.1.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

€100 έξοδα υπέρ του Επίσημου Παραλήπτη. 

Αγωγή αρ. 2355/12 Η αίτηση ημερ. 2.6.2020 ορίζεται για επίδοση στις 15.12.2020 

η ώρα 9:00 π.μ.  Μαζί με την αίτηση να επιδοθεί και η 

ανάλογη κλήση. 

Αγωγή αρ. 3717/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 16.4.2021 η ώρα 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 939/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρησης νέας 

Αγωγή αρ. 1839/09 Οι αιτήσεις ημερομηνίας 20.09.2018 απορρίφθηκαν λόγω μη 

προώθησης τους. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ημερομηνία:  14.10.20 

 

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  14.10.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

 

Υποθέσεις Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αγωγές 

 

Αρ. Αγωγής 1165/08 

(Αίτηση ημερ. 18.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 5596/10 

(αίτηση ημερ. 17.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα.  

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

(αίτηση ημερ. 17.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 3280/14 - Ακρόαση 13.4.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 401/15  - Ακρόαση 10.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 3812/16 - Ακρόαση 12.5.21. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 

Αρ. Αγωγής 1321/18 - Ακρόαση 19.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

     Καμία διαταγή για έξοδα 

 



Αρ. Αγωγής 925/18 

(αίτηση ημερ. 7.8.20) - Εκδίδεται διάταγμα 

     Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Αγωγής 2304/18 

(αίτηση ημερ. 18.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της  

Αίτησης, χωρίς έξοδα 

 

 

Αιτήσεις 

 

Γεν. Αίτηση 354/07   

(Αίτηση ημερ. 18.9.20) - Εκδίδεται διάταγμα 

     Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 14/10/20 

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 473/14 

Ορίζεται για ακρόαση στις 13/5/21 και ώρα 11:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3430/14 

Ορίζεται για Ακρόαση την 1/6/21 και ώρα 11:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3012/15 

Η αγωγή αποσύρεται ως διευθετηθείσα και χωρίς καμία διαταγή για έξοδα.  

Προηγούμενες διαταγές εξόδων ακυρώνονται. 

 

Αρ. Αγωγής 1115/16  

Η αγωγή αποσύρεται ως διευθετηθείσα και χωρίς καμία διαταγή για έξοδα.  

Προηγούμενες διαταγές εξόδων ακυρώνονται. 



 

Αρ Αγωγής 653/19 – Αίτηση ημερ. 28/06/20 

Απόφαση ως η παρα. 6Α και Β της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον έξοδα. 

Αρ. Αγωγής 2675/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 22/1/21 και ώρα 9:00. Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και 

παραδώσουν κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από 

σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3155/19 – Αίτηση ημερ. 28/08/20 

Παραμένει 15/10/20 για περαιτέρω απόδειξη και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα.  Θα 

βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

Αρ. Αγωγής 821/20 

Η αίτηση αποσύρεται με έξοδα υπέρ Αιτητών όπως υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 1505/20 

Η αίτηση αποσύρεται με έξοδα υπέρ Αιτητών όπως υπολογιστούν και εγκριθούν και 

θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 1274/20 

Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 20/10/20 και ώρα 9:00.  Ένσταση μέχρι τότε.  Έξοδα 

όχι εναντίον της ενάγουσας – αιτήτριας. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 312/06 – Αίτηση ημερ. 18/09/20 

Διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της Αίτησης για περίοδο 2 ετών.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αίτ. Εταιρείας 184/18 – αίτηση ημερ. 23/09/20 

Διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 104/19 

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

Χωρίς έξοδα. 



Αρ. Αγωγής 283/12 – Αίτηση ημερ. 18/09/20 

Διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Χωρίς έξοδα.  Να καταβληθούν τα 

νενομισμένα τέλη. 

 

Αρ. Αγωγής 255/09 – Αίτηση Ανανέωσης ΜΕΜΟ 

Διάταγμα ως η αίτηση.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 5283/10 – Αίτηση ανανέωσης ΜΕΜΟ 

Διάταγμα ως η αίτηση.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αιτ. Πτώχευσης 05/20 

Ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη στις 26/10/20 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα. 
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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 14.10.2020 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.61/2009 Δεν λήφθηκε οποιοδήποτε μέτρο εκτέλεσης από το 2009. Τα όσα 
αναφέρονται για προσπάθειες διακανονισμού, πλην όμως χωρίς 
οποιαδήποτε πληρωμή έναντι, ή αλλαγή συνθηκών των εξ 
αποφάσεως πιστωτών, αφενός είναι γενικά, χωρίς αναφορά σε 
συγκεκριμένους χρόνους, αφετέρου δεν επαρκούν, για να 
δικαιολογήσουν την καθυστέρηση, ακόμα και μέσα στο πλαίσιο της 
Κυπριακής πραγματικότητας. Επιπλέον, δεν εξηγείται γιατί 
χρειάζεται σήμερα η άδεια εκτέλεσης (π.χ. υπάρχει περιουσία που 
δεν υπήρχε προηγουμένως για να δεσμευτεί ή να κατασχεθεί; ) και 
εν τέλει γιατί είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να δοθεί 
τέτοια άδεια εκτέλεσης, για να εισπραχθεί ένα τόσο παλαιό χρέος 
σήμερα. Η άδεια εκτέλεσης δίδεται υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται και που έχουν περαιτέρω 
νομολογηθεί. Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 10.12.2020 ώρα 
8:30 π.μ.. Για τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση ως προς τα 
γεγονότα, δίδεται η άδεια, να καταχωριστεί ως τότε. Γραπτή 
αγόρευση ως τότε. Καμία διαταγή για έξοδα.  
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5282/2010 Αίτηση ημερομηνίας 17.09.2020 για άδεια εκτέλεσης: Η δικαστική 
απόφαση ημερομηνίας 14.12.2010 είναι εκτελεστή σήμερα και θα 
είναι μέχρι την 14.12.2022, ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξεταστεί 
άδεια για εκτέλεσή της σήμερα. Γι’ αυτό η αίτηση απορρίπτεται. 
Χωρίς έξοδα. Αίτηση ημερομηνίας 17.09.2020 για ανανέωση 
ΜΕΜΟ: Εκδίδονται διατάγματα: Α. Για παράταση του χρόνου 
εγγραφής του ΜΕΜΟ αρ. ΕΒ64/2011 του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού επί ακίνητης περιουσίας της 
Εναγόμενης 1, για περίοδο 10 ετών από τη λήξη του, ήτοι από την 
06.01.2021 μέχρι την 06.01.2031. Β. Για παράταση του χρόνου 
εγγραφής του ΜΕΜΟ αρ. ΕΒ63/2011 του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού επί ακίνητης περιουσίας του 
Εναγόμενου 2, για περίοδο 10 ετών από τη λήξη του, ήτοι από την 
06.01.2021 μέχρι την 06.01.2031. Γ. Για παράταση του χρόνου 
εγγραφής του ΜΕΜΟ αρ. ΕΒ66/2011 του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού επί ακίνητης περιουσίας της 
Εναγόμενης 3, για περίοδο 10 ετών από τη λήξη του, ήτοι από την 
06.01.2021 μέχρι την 06.01.2031. Δ. Για παράταση του χρόνου 
εγγραφής του ΜΕΜΟ αρ. ΕΒ65/2011 του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού επί ακίνητης περιουσίας της 
Εναγόμενης 4, για περίοδο 10 ετών από τη λήξη του, ήτοι από την 
06.01.2021 μέχρι την 06.01.2031. Ε. Για παράταση του χρόνου 
εγγραφής του ΜΕΜΟ αρ. ΕΒ121/2011 του Επαρχιακού 
Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας επί ακίνητης περιουσίας της 



Εναγόμενης 3, για περίοδο 10 ετών από τη λήξη του, ήτοι από την 
12.01.2021 μέχρι την 12.01.2031. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 282/2012 Με την αίτηση ημερομηνίας 18.09.2020, ένα τρίτο πρόσωπο, ζητά 
πρόσβαση σε φάκελο υπόθεσης ιδιωτικής διαφοράς στην οποία 
δεν ήταν διάδικος, για να λάβει πληροφορίες και έγγραφα 
αναφορικά με διάδικο. Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 19.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.., για να υποστηριχθεί 
το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και τη νομοθεσία για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 5094/2012 Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης την 16.10.2020 ώρα 
9:00 π.μ.. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον των 
Εναγόμενων. Δίδεται άδεια για σύντομη κλήση. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2127/2012 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (για να αρχίσει) την 27.11.2020 ώρα 
9:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Επειδή οι Εναγόμενοι είναι πολλοί 
και όλοι εκπροσωπούνται από διαφορετικούς δικηγόρους, να 
υπάρξει συνεργασία των συνηγόρων και διευθετήσεις 
προηγουμένως, για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων. 
 

6.  ΑΙΤ.ΕΦ. 158/2013 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση (με προοπτική να αρχίσει) την 
11.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 3123/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση για τον Εναγόμενο 2 την 
01.02.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση 
διευθέτησης της υπόθεσης, να ενημερωθεί το Δικαστήριο 
προηγουμένως/μπορεί να ζητηθεί η υπόθεση. 
 

8.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 581/2015 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 14.12.2020 ώρα 8:30 π.μ.. 
Τυχόν ένσταση της Καθ’ ης η αίτηση να καταχωριστεί ως τότε. Ο 
συνήγορος της Καθ’ ης η αίτηση αναλαμβάνει να την παρουσιάσει 
στο Δικαστήριο, όταν αυτό θα καταστεί αναγκαίο (ακρόαση ή 
έκδοση διατάγματος). Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 5081/2015 Η αγωγή παραμένει για Ακρόαση για την Εναγόμενη 1 και για 
Απόδειξη για την Εναγόμενη 2 την 14.01.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2364/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.06.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΙΤΗΣΗ 254/2017 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης. Εκδίδεται διάταγμα ως το 
Β της αίτησης με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου αυτής, 
της φράσης «μετά από 1 χρόνο από τη διάλυση της εταιρείας». 
Χωρίς έξοδα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 469/2017 Την 08.10.2020 έχει καταχωριστεί η υπεράσπιση του Εναγόμενου 
και είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 
ημερομηνίας 21.07.2020. Η αίτηση ημερομηνίας 11.03.2020 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του 
Εναγόμενου όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
θα εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας της 
αγωγής. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 35/2019 

(ταχείας εκδίκασης) 

Ο Εναγόμενος 1 εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να 
καταχωρίσει ένορκη αποκάλυψη εγγράφων. Εντός της ίδιας 
προθεσμίας, να τύχει διόρθωσης η ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων του Ενάγοντος στα σημεία που αναφέρεται στους 
Εναγόμενους. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 15.12.2020 



ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε οι συνήγοροι να δηλώσουν στο 
Δικαστήριο πόσους μάρτυρες θα έχουν ο καθένας και πόσο χρόνο 
χρειάζονται για την ετοιμασία της γραπτής μαρτυρίας τους. Τα 
έξοδα στην πορεία. Τυχόν ανταλλαγές εγγράφων να γίνουν ως 
τότε. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 341/2019 Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 
εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα και αντίγραφα τυχόν 
εγγράφων προς αποκάλυψη να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων. Εντός της ίδιας περιόδου, να γίνουν τυχόν άλλες 
ανταλλαγές εγγράφων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, η Ενάγουσα 
εντός 40 ημερών από σήμερα να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) 
την 24.02.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.  
 

15.  ΑΓΩΓΗ 356/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 17.01.2020 και η αγωγή παραμένουν για 
Οδηγίες την 19.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν ένσταση στην 
αίτηση να καταχωριστεί ως τότε. Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2622/2019 Δίδεται άδεια στον συνήγορο της Εναγόμενης να αποσυρθεί. Η 
αίτηση ημερομηνίας 10.03.2020 ορίζεται για Απόδειξη την 
19.11.2020 ώρα 8:30 π.μ.. Τα σημερινά έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης όπως θα υπολογιστούν 
κα θα εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  
 

17.  ΑΙΤΗΣΗ 1/2020 Η ώρα είναι 10:40 π.μ.. δεν υπάρχει οποιαδήποτε εμφάνιση. 
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτησης.  
Τροποποιημένη αίτηση πτώχευσης να καταχωριστεί εντός 20 
ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος. Η σύνταξη του 
διατάγματος να ζητηθεί εντός 5 ημερών από σήμερα. Η 
τροποποιημένη αίτηση θα πρέπει να επιδοθεί. Χωρίς έξοδα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 206/2020 Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του 
Εναγόμενου για το ποσό των €6.019,00 πλέον νόμιμο τόκο προς 
2% ετησίως από την 28.01.2020 μέχρι εξόφλησης, πλέον για το 
ποσό των €790,00 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. πλέον €16,50 έξοδα 
επίδοσης και €310,00 έξοδα υποκατάστατης επίδοσης, πλέον 
νόμιμο τόκο προς 2% ετησίως από 28.01.2020 μέχρι εξόφλησης. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 241/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 10.03.2020 παραμένει για απόδειξη την 
02.11.2020 ώρα 8:30 π.μ. (για τελευταία φορά). Τυχόν 
υπεράσπιση να καταχωριστεί τουλάχιστον 3 ημέρες 
προηγουμένως. Σε περίπτωση διευθέτησης της υπόθεσης 
νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1057/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 07.08.2020 ορίζεται για απόδειξη την 
02.11.2020, για να προσκομιστεί η ένορκη δήλωση απόδειξης. Τα 
έξοδα επιφυλάσσονται. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1553/2020 Η αίτηση παραμένει για οδηγίες την 02.11.2020 για να εξεταστεί η 
δυνατότητα υποκατάστατης επίδοσης σε εταιρεία με τους τρόπους 
που ζητά η Αιτήτρια, υπό τις επί του παρόντος περιστάσεις. Τυχόν 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση, που να εξηγεί γιατί δεν μπορεί 
να διενεργηθεί επίδοση σε αξιωματούχο της εταιρείας / από την 
οποία να φαίνεται ότι έχουν εξαντληθεί όλοι οι τρόποι επίδοσης / 
δια της οποίας να προσκομίζονται ένορκες δηλώσεις του επιδότη 



σε σχέση με τις προσπάθειες κανονικής επίδοσης, δίδεται άδεια να 
καταχωριστεί ως τότε. 
 

 

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. 

 

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276.  
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Ημερομηνία: 14.10.2020 

 

Yποθέσεις ενώπιον του κ. Χρ. Παπαλλά, που είναι ορισμένες 14.10.20: 

 

 

1. Aγωγή 5005/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 9.4.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

2. Aγωγή 3647/17 

 

Η αίτηση ημ. 5.3.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 20.11.20 η ώρα 9.00.  

Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 12 ημερών από σήμερα. 

 

3. Aγωγή 465/16 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 9.4.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

4. Aγωγή 1674/16 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23.4.21 η ώρα 11.00.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

5. Αίτηση εταιρείας 230/14 

Αίτηση για πρόωρη διάλυση εταιρείας ημ. 23.9.20 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β της αίτησης.   

 

 

 

 



6. Αγωγή 534/20 

Αίτηση ημ. 18.9.20 

Η επίδοση θα γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της αίτησης.  Ο χρόνος 

εντός του οποίου ο εναγόμενος δύναται να καταχωρίσει εμφάνιση ορίζεται σε 30 ημέρες από 

την επίδοση.  Εάν ο εναγόμενος δεν καταχωρήσει εμφάνιση όπως ορίστηκε οιαδήποτε αίτηση 

στην αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί στον πίνακα 

ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου Λεμεσού για περίοδο επτά (7) ημερών.  Έξοδα στην πορεία 

της αγωγής. 

 

7. Aγωγή 1350/20 

 

Αίτηση ημ. 18.9.20  

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 21.10.20 η ώρα 9.00.  Να καταχωρηθεί στο 

φάκελο συμπληρωματική ένορκη δήλωση που να δικαιολογεί συγκεκριμένα πως η 

περιορισμένη εγγύηση καλύπτει το σημερινό υπόλοιπο λογαριασμού δηλαδή στη βάση ποιων 

υπολογισμών αξιώνεται από τον εγγυητή το σημερινό υπόλοιπο, ένεκα της περιορισμένης 

εγγύησης και πως προκύπτει ο τόκος του 10,25% που αξιώνεται επί του υπολοίπου. 

 

8. Γενική Αίτηση 200/06 

 

Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 18.9.20  

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 2 της αίτησης.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

9. Γενική Αίτηση 291/14 

 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 18.12.20 η ώρα 9.00.  Τα Ε/Σ να παραμείνουν υπό 

αναστολή. Μέχρι τότε να έχει ξεκαθαρίσει και το κατά πόσο θα προωθείται η αίτηση και 

εναντίον του επίσημου παραλήπτη. 

 

 

 



10. Αίτηση έφεσης 23/19 

 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 10.11.20 η ώρα 9.00 έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι 

οδηγίες που δόθηκαν στις 20.1.20.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

11. Αγωγή 458/20 

 

Η αίτηση ημ. 18.9.20 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 26.10.20 η ώρα 9.00.  Μέχρι τότε 

να καταχωρηθούν: 

 

1. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση αναφορικά με τα όσα αναφέρονται στην ένορκη 

δήλωση στην παράγραφο 3, αφού υπάρχει αναφορά και στον εναγόμενο 4 και εναγόμενο 5, 

και 

 

 

2. Ο ιδιώτης επιδότης να καταχωρήσει ένορκη δήλωση και να εξηγεί ο ίδιος τις 

προσπάθειες που έχει κάνει για εντοπισμό της εναγόμενης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

στο να γίνει προσωπική επίδοση και πως έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για 

προσωπική επίδοση ή ότι η εναγόμενη σκόπιμα αποφεύγει την επίδοση και γιατί με τον 

αιτούμενο τρόπο υποκατάστατης επίδοσης υπάρχουν εύλογες πιθανότητες να περιέλθει στην 

αντίληψη του διαδίκου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 14.10.2020 

 

1. Διαζύγιο 19/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 11.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

2. Διαζύγιο 367/20 –Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 18.10.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

3. Διαζύγιο 546/19 - Ορίστηκε για Οδηγίες στις 4.11.2020 ώστε να δοθούν οδηγίες 

στους διάδικους για τη μαρτυρία που θα προσκομίσουν. 

4. Διαζύγιο 115/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 18.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

5. Διαζύγιο 65/20 –Ορίστηκε για απόδειξη στις 4.11.2020 η ώρα 8.30 π.μ. εκτός 

αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 3.11.2020. 

Έξοδα επιδικάζονται υπέρ του αιτητή και εναντίον της Καθ΄ης η αίτηση. 

6. Διαζύγιο 369/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις 21.10.2020. 

7. Διαζύγιο 97/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

8. Διαζύγιο 153/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

9. Διαζύγιο 245/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

10. Διαζύγιο 244/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

11. Διαζύγιο 305/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

12. Διαζύγιο 326/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

13. Διαζύγιο 335/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 4.11.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

14. Διαζύγιο 338/20 – Ορίστηκε στις 2.12.20 για Απόδειξη.  Χωρίς έξοδα. 

15. Διαζύγιο 334/20 – Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα.. 

16. Διαζύγιο 346/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

17. Διαζύγιο 350/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

18. Διαζύγιο 317/19 – Ορίστηκε για Οδηγίες στις 11.11.2020 για να δοθούν οδηγίες 

στους δικηγόρους για τη μαρτυρία που θα παρουσιάσουν. 

19. Διαζύγιο 510/19  - Ορίστηκε για Οδηγίες στις 18.11.2020 για να δοθούν οδηγίες 

στους δικηγόρους για τη μαρτυρία που θα παρουσιάσουν. 

20. Διαζύγιο 718/19 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020  η ώρα 8.30 π.μ. 



21. Διαζύγιο 614/19 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 11.11.2020.  Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

22. Διαζύγιο 619/19 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 25.11.2020 για να δοθούν οδηγίες για 

τη μαρτυρία που θα προσκομιστεί. 

23. Διαζύγιο 719/19 – Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα. 

24. Διαζύγιο 26/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 25.11.2020 

25. Διαζύγιο 74/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 25.11.2020. 

26. Διαζύγιο 82/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 18.11.2020.  Έξοδα στην πορεία.  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

27. Διαζύγιο 102/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 2.12.2020. 

28. Διαζύγιο 133/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 25.11.2020. 

29. Διαζύγιο 134/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. εκτός 

αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 20.10.2020. 

30. Διαζύγιο 139/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 2.12.2020 

31. Διαζύγιο 152/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 4.11.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

32. Διαζύγιο 181/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 2.12.2020. 

33. Διαζύγιο 186/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 18.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

34. Διαζύγιο 188/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

35. Διαζύγιο 236/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 18.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

36. Διαζύγιο 237/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 25.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

37. Διαζύγιο 241/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 11.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

38. Διαζύγιο 242/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 25.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

39. Διαζύγιο 258/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 18.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

40. Διαζύγιο 341/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 2.12.2020. 

41. Διαζύγιο 355/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 4.11.2020 η ώρα 8.30 π.μ. εκτός 

αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 3.11.2020 

42. Διαζύγιο 358/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 4.11.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 



43. Διαζύγιο 362/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

44. Διαζύγιο 363/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 2.12.2020. 

45. Διαζύγιο 364/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 25.11.2020.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

46. Διαζύγιο 368/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

47. Διαζύγιο 366/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

48. Διαζύγιο 472/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

49. Διαζύγιο 370/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

50. Διαζύγιο 353/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 21.10.2020 η ώρα 8.30 π.μ. 

51. Διαζύγιο 597/19 – Ορίστηκε η Κυρίως για Επίδοση στις 25.11.2020 και η Αίτηση 

για υποκατάστατο επίδοση για Οδηγίες στις 25.11.2020 (να εξεταστούν 

εναλλακτικοί τρόποι επίδοσης της αίτησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 14/10/20 

ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

891/14 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   Η υπόθεση ορίζεται ξανά 

για Aκρόαση στις 03/03/21 και ώρα 10.30π.μ. 

 

385/15 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   Η υπόθεση ορίζεται ξανά 

για Aκρόαση στις 07/04/21 και ώρα 10.30π.μ. 

 

33/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.   Η υπόθεση ορίζεται ξανά 

για Aκρόαση στις 16/06/21 και ώρα 10.30π.μ. 

 

69/18 Δεν έχει καταχωρηθεί κοινός κατάλογος παραδεκτών 

γεγονότων και εγγράφων.  Κοινός κατάλογος παραδεκτών 

γεγονότων και εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 

26/11/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 09/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

32/19 Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι 12/01/21. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 26/01/20 και ώρα 9.00π.μ. 

 

121/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 02/12/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 



 

155/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 30/11/20. 

 

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

9.00π.μ. 

 

86/20 O δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση να εμφανιστεί στο 

Δικαστήριο η ώρα 9.00π.μ. 

 

130/20 Το Ταμείο και οι Καθ’ ων η αίτηση 1 να καταχωρήσουν 

τροποποιημένο έγγραφο εμφάνισης. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 02/12/20 η ώρα 9.00π.μ. 

    

234/17 Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως ενημερώσουν το 

Δικαστήριο σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι τις 

23/11/20. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 03/12/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

 

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. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 14/10/20 

ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

71/14 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 23/11/2020.  

Παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

16/11/2020. 

933/16 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/11/2020.  Οι δύο 

πλευρές να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα με το Δικαστήριο 

μέχρι την 10/11/20 για να το ενημερώσουν για τις 

προθέσεις τους. 

Συν. αιτ. 306/15 

κ.α. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 23/11/2020.  Όλες οι 

πλευρές να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα με το Δικαστήριο 

μέχρι την 17/11/2020 για να το ενημερώσουν για τις 

προθέσεις τους. 

90/16 Λόγω απουσίας στενογράφου η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 

14/4/2021. 

81/18 Λόγω απουσίας στενογράφου η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 

24/5/2021. 

253/15 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 25/11/2020.  Και οι δύο 

πλευρές να επικοινωνήσουν ταυτόχρονα τηλεφωνικώς με 

το Δικαστήριο μέχρι την 17/11/2020 για να το 

ενημερώσουν για τις προθέσεις τους. 

43/13  H υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 18/1/21 η ώρα 10:00. 

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

λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

διεύθυνση mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον 

αριθμό 22660551. 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 14/10/2020 



(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε12/19.  

Έγγραφη μαρτυρία Καθ΄ ου εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 07/04/21 ώρα 11:00.  

 

Κ5/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του.  

Ορίζεται στις 21/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ44/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του.  

Ορίζεται στις 21/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

 

Κ58/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του.  

Ορίζεται στις 21/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Κ63/19  

Η Έκθεση δεν είναι έτοιμη.  

Ανανεώνονται οι οδηγίες προς Λειτουργό για την ετοιμασία της έκθεσής του.  

Ορίζεται στις 21/01/21 για οδηγίες, ώρα 09:00. 

 

Ε230/19 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 05/11/20 ώρα 10:00.  

Το προσωρινό σε ισχύ.  

 

Ε143/18 



Η αίτηση ημερ. 07/08/20, παραμένει για επίδοση στις 11/12/20 ώρα 11:00.  

 

Ε126/17 

Κατάλογος και σύνοψη Αιτήτριας εντός 30 ημερών. 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 17/12/20, ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Καθ’ ου.  

 

Ε55/2018 

Η υπόθεση επαναορίζεται στις 05/11/20 ώρα 10:00.  

Μέχρι τότε να τοποθετηθούν οι δικηγόροι σχετικά με την πορεία της αίτησης ημερομηνίας 

21/08/2018. 

 

 


