
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21.7.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2577/19 Η Αίτηση ημερ. 15.5.2020 ορίζεται γι’  απόδειξη 25.9.2020, η ώρα 

09.00. 

 

1219/19 Η αίτηση ημερ. 21.2.2019 ορίζεται για οδηγίες 27.11.2020, η ώρα 

09.00.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

2584/14 Η αίτηση ημερ. 17.12.2018 ορίζεται για οδηγίες 12.10.2020, η ώρα 

09.00.  Η κα Νάγια Παναγιώτου να ειδοποιήσει τον Εναγόμενο για να 

είναι παρών στο Δικαστήριο. 

 

5852/13 Η αγωγή ορίζεται γι’  ακρόαση 22.3.2020, η ώρα 10.30. 

 

532/20 Η αγωγή ορίζεται γι’  απόδειξη 23.7.2020, η ώρα 09.00. 

 

415/18 Η Αίτηση ημερ. 20.2.20 ορίζεται για οδηγίες 6.11.2020, η ώρα 

09.00.  Η Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι τότε.  

 

1776/18 Δόθηκε Ενδιάμεση Απόφαση στην αίτηση 12.9.2019.  Η αίτηση ημερ. 

16.4.2019 ορίζεται για οδηγίες 30.11.2020, η ώρα 09.00.  Ένσταση 

μέχρι τότε. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

283/20 Αίτηση για οδηγίες.  Να καταχωριστεί συμπληρωματική Ένορκη 

Δήλωση που να διευκρινίζει αν υπάρχουν πιστωτές με 

επισυνημμένες συγκαταθέσεις τους.  Ορίζεται για οδηγίες 
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27.7.2020,η ώρα 09.00.  Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

26/19 Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται για οδηγίες 20.11.2020, η ώρα 09.00. 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

102/20 Η μονομερής αίτηση ημερ. 16.7.2020 ορίζεται για επίδοση 

29.7.2020, η ώρα 09.00. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

21.7.2020 

 

Αγωγές: 

1224/19 H αίτηση ημερ. 4.10.19 ορίζεται για οδηγίες στις 23.10.20 στις 

9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1987/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 25.10.20 στις 9.00 π.μ.  Και οι 

δύο πλευρές να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

2680/19 Η αίτηση ημερ. 9.1.20 ορίζεται για οδηγίες στις 8.10.20 στις 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1365/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 25.10.20 ώρα 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

9/18 Η αίτηση ημερ. 4.1.18 ορίζεται για οδηγίες για τους εναγόμενους 

1 μέχρι και 4 και 6 και για επίδοση στον εναγόμενο 5, στις 22.9.20 

στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.  Τα προσωρινά διατάγματα 

παραμένουν σε ισχύ. 

 

1636/17 Η αίτηση ημερ. 27.11.18 αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω 

καταχώρισης υπεράσπισης.  Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ των 

εναγόντων-αιτητών και εναντίον των εναγομένων-καθ’ ων η 

αίτηση. 

 

1028/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21.9.20 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

2320/15 Η αίτηση ημερ. 26.2.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 6.11.20 στις 10.30 π.μ. Η αγωγή ορίζεται για 
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οδηγίες την ίδια ημερομηνία.  Έξοδα αίτησης και αγωγής στην 

πορεία. 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις κατόπιν οδηγιών της Διοικητικής Προέδρου του 

Ε.Δ. Λεμεσού έχουν επαναπρογραμματιστεί ως ακολούθως: 

 

Αγωγές: 

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

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

ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημερομηνία για τους εναγόμενους 1 

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

Τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ.  Οι οδηγίες για 

την καταχώριση ένορκης αποκάλυψης παραμένουν οι ίδιες.  Η 

ημερομηνία 4.9.20 ακυρώνεται. 

 

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

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

 

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

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

 

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

δύο πλευρές να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την επόμενη δικάσιμο.  Έξοδα στην 

πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

 

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

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

στην πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 

 

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

δύο πλευρές να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την επόμενη δικάσιμο.  Έξοδα στην 

πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 
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1990/18 Η αίτηση ημερ. 22.5.19 ορίζεται για οδηγίες στις 7.10.20 στις 9.00 

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

 

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

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

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

πλευρές να καταχωρίσουν σύνοψη μαρτυρίας και ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων μέχρι την επόμενη δικάσιμο και αντίγραφο 

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

ημερομηνία 8.9.20 ακυρώνεται. 

 

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

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

 

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

χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης, του 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και της σύνοψης μαρτυρίας 

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

πορεία.  Η ημερομηνία 4.9.20 ακυρώνεται. 

 

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

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

 

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

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

ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημερομηνία.  Τα έξοδα των αιτήσεων 

στην πορεία.  Η ημερομηνία 9.9.20 ακυρώνεται. 

 

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

Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 9.9.20 ακυρώνεται. 

 

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

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

στην πορεία.  Η ημερομηνία 11.9.20 ακυρώνεται. 
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Αίτηση  

Εταιρείας 

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

στην πορεία.  Η ημερομηνία 9.9.20 ακυρώνεται. 

 

Παραπομπή 

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

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

 

 

 

Σημείωση:  Οι υποθέσεις της κας Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ. της 23.7.20 θα 

διεκπεραιωθούν στις 24.7.20 λόγω απουσίας της για 

υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Σ. Χριστοδουλίδου – Μέσσιου, Α.Ε.Δ 

 

Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2020 

 

Κατόπιν Οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και λόγω της 

έκτακτης ανάγκης που διερχόμαστε, οι πιο κάτω υποθέσεις 

που ήταν ορισμένες στις 21.07.20 αναβάλλονται για τις πιο 

κάτω ημερομηνίες:   

 

1. Διαχείριση: 

100/18  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της μονομερούς 

αιτήσεως ημερομηνίας 23.06.20.  Καμία διαταγή για έξοδα.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  21/7/2020 

 

Αγωγή αρ. 2692/19 Η Αίτηση ημερ. 16/1/20 για καταχώρηση 
υπεράσπισης απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 
Εναγόντων / Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η 
Αίτηση. 

 

Γεν. Αίτηση αρ. 22/03 
(ex-parte αίτηση 

 ημερ. 19/6/20) Η Αίτηση ημερ. 19/6/20 γίνεται διά κλήσεως και 
ορίζεται για Επίδοση στις 23/9/20 και ώρα 09:00. 

 

 

Αγωγή αρ. 722/16 Επιφυλάσσεται Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 
6/2/20.  Έξοδα δίκης. 

 

Αγωγή αρ. 724/16 Επιφυλάσσεται Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 
6/2/20.  Έξοδα δίκης.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Αστικές Υποθέσεις ενώπιον Χρ. Γ. Φιλίππου, Α.Ε.Δ.  

                  κατά την 21.07.2020 

 

Αρ. Αγωγής 5939/17  Η Αίτηση ημερ. 19.6.20 εκδίδονται διατάγματα ως τα 

αιτητικά Α,Β και Γ.  Δίδεται άδεια εκτέλεσης της 

απόφασης για άλλα 10 χρόνια από την λήξη της. 

Αρ. Αγωγής 864/20 Εκδίδεται απόφαση εναντίον της εναγομένης 2 ως η 

παράγραφος 5 (1) – (3) της ένορκης δήλωσης ημερ. 

19.6.20. 

 

Αρ. Αγωγής 454/20 Αίτηση ημερ. 19.6.20.  Παραμένει για απόδειξη για 

τον Εναγόμενο 1 στις 23.10.20. 

 

Διαχείριση 341/07  Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης. 

 

Αίτηση 224/20 Παραμένει για επίδοση στον Έφορο Εταιρειών στις 

14.9.20  η ώρα 9:00 και για Οδηγίες η κυρίως 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 21.07.2020 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή Αρ. 1025/19 Ορίζεται για Οδηγίες 16.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 10/19 Ορίζεται για Οδηγίες 16.11.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 1566/18 Ορίζεται για Οδηγίες 27.11.2020 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί 5 μέρες 

προηγουμένως.  

Αγωγή Αρ. 3118/18 Η Αίτηση για ανανέωση του κλητηρίου ημερ. 23.12.2019 

ορίζεται για Οδηγίες 14.09.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3626/17 Η Αίτηση ημερ. 08.05.2019 ορίζεται για Επίδοση 17.11.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 3333/17 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή Αρ. 3222/16 Η Αίτηση ημερ. 26.09.2017 και η Αγωγή ορίζονται για 

Οδηγίες 26.10.2020 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 794/16 Ορίζεται για Οδηγίες 15.11.2020 στις 9:00 π.μ. Ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων και παράδοση αντιγράφων να γίνει 4 

μέρες προηγουμένως και από τις δύο πλευρές.   

Αγωγή Αρ. 2635/16 Ορίζεται για Ακρόαση 19.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή Αρ. 5598/13 Ορίζεται για Ακρόαση 15.10.2020 στις 11:00 π.μ.  

Αρ. Αγωγής 2614/07 Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για περίοδο 5 

ετών από σήμερα.  

Εταιρεία 285/20 Εκδίδεται διάταγμα.  

Εταιρεία 72/20 Ορίζεται για Οδηγίες 23.07.2020 στις 9:00 π.μ. Άδεια δίδεται 

για συμπληρωματική ένορκη δήλωση.  

Γεν. Αίτηση 136/18 Ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς συμβιβασμού 16.10.2020 

στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 234/07 Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης για περίοδο 5 

ετών από σήμερα.  
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Ημερομηνία:  21.07.2020  

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 30.4.20 και 

της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20, οι υποθέσεις που 

είναι ορισμένες σήμερα ορίζονται ως ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Xρ. Παρπόττα, Ε.Δ. 

Αρ. Αγωγ. 2672/19  06.10.20  Η αιτ. ημερ. 31.01.20 
       για Ακρόαση στις 10:00  

π.μ. 
 

Αρ. Αγωγ. 2615/17: Εκδόθηκε διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 
της αίτησης για εκτέλεση της απόφασης ημερ. 09.11.07 μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης 
της ήτοι μέχρι 19.06.20.  Εκδόθηκε διάταγμα ως το Αιτητικό Α της αίτησης.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα.   
 
Αρ. Γεν. Αιτ. 235/07: Εκδόθηκε διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης 
της αίτησης για εκτέλεσης της απόφασης ημερ. 11.10.07 μέχρι την ημερομηνία καταχώρησης 
της ήτοι μέχρι 19.06.20.  Εκδόθηκε διάταγμα ως το Αιτητικό Α της αίτησης.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα. 
 
Αρ. Αγωγ. 679/20: Δόθηκε άδεια για επίδοση ειδοποίησης του κλητηρίου εντάλματος προς 
τους Εναγόμενους 1 και 2 εκτός των ορίων της δικαιοδοσίας των Κυπριακών Δικαστηρίων 
καθώς επίσης και όλων των σχετικών με τους Εναγόμενους 1 και 2 αιτήσεων, διαταγμάτων 
και λοιπών εγγράφων που εκδόθηκαν ή καταχωρήθηκαν στην αγωγή.  Η επίδοση της 
ειδοποίησης του κλητηρίου εντάλματος της αγωγής και των εγγράφων που αναφέρονται 
ανωτέρω να γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρ. Β για τον Εναγόμενο 1 και στην 
παρ. Γ για τον Εναγ. 2 της αίτησης και να τηρηθούν οι πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1393/2007 συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προνοιών που αφορούν στη 
γλώσσα την εγγράφων που θα επιδοθούν.  Περαιτέρω, καθορίζεται ότι το χρονικό διάστημα 
μέσα στο οποίο οι Εναγόμενοι  1 και 2 θα μπορούν να καταχωρήσουν σημείωμα 
εμφάνισης είναι 30 ημέρες από της επίδοσης και σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράλειψης 
των να καταχωρίσουν σημείωμα εμφάνισης μέσα στην εν λόγω καθορισμένη προθεσμία, η 
οποιαδήποτε αίτηση και/ή δικόγραφο και/ή διαδικασία για την οποία προνοείται η επίδοση 
(service) ή η παράδοση (delivery) οποιουδήποτε δικογράφου ή ειδοποίησης στους 
Εναγόμενους 1 και 2, τέτοια ειδοποίηση ή δικόγραφο θα θεωρείται ότι έχει δεόντως επιδοθεί 
και/ή παραδοθεί στους Εναγόμενους 1 και 2 με την ανάρτηση μιας τέτοιας ειδοποίησης και/ή 
ενός τέτοιου δικογράφου, στον πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου, για περίοδο 7 ημερών, 
από της ανάρτησης τους.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
 
Αρ. Αγωγ. 2591/19: Εκδόθηκε απόφαση υπέρ του  Ενάγοντα και εναντίον του Εναγόμενου 
αλληλέγγυα και κεχωρισμένα ως η παρ. 7 της Ενόρκου Δηλώσεως ημερ. 03.06.20. 
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Ημερομηνία:  21.7.2020 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

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

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  21.7.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Ν. Μαθηκολώνη, Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3244/19 

(αίτηση ημερ. 10.3.20) - Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με  

έξοδα υπέρ εναγόντων αιτητών και εναντίον 

της εναγόμενης-καθ΄ ης η αίτηση ως θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο.   

 

Γεν. Αίτηση 287/07 

(αίτηση ημερ. 19.6.20)     - Εκδίδεται διάταγμα ως το αιτητικό Α της  

αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2058/19 

(αίτηση ημερ. 31.10.09) - Απόδειξη 16.10.20 εκτός εάν καταχωρηθεί  

έκθεση υπεράσπιση 3 μέρες πριν.    Έξοδα 

στην πορεία.     

 

Αρ. Αωγής 4964/13  - Οδηγίες 16.10.20, ώρα 09.00 π.μ.   Έξοδα  

στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Χατζήπαπα, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 21 Ιουλίου, 2020. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 30/4/2020 και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες σήμερα ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 132/06 - Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης  

     για περίοδο πέντε ετών. 

 

Αρ. Αίτησης 281/20 - Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

     Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4592/09 - Η αίτηση ημερ. 10/6/2020 απορρίπτεται. 

 

Αρ. Αγωγής 765/13 - Ακρόαση 19/9/2020, ώρα 110 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 4256/13 - Ακρόαση 18/11/2020, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 4978/13 - Οδηγίες 7/10/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 714/14 - Ακρόαση 25/2/2021, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 5051/14 - Ακρόαση 22/3/2021, ώρα 11:00 π.μ. 
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Αρ. Αγωγής 469/17 - Η αίτηση ημερ. 11/3/2020 ορίζεται για 

     απόδειξη στις 14/10/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση τρεις 

     εργάσιμες ημέρες προηγουμένως. 

 

 

Αρ. Αγωγής 35/19  - Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης και 

     ανταλλαγής των εγγράφων.  Οι διάδικοι 

     να συμμορφωθούν μέχρι τις 14/10/2020. 

     Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες 

     στις 14/10/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 236/19 - Η αίτηση ημερ. 25/10/2019 ορίζεται για 

     ακρόαση στις 27/11/2020, ώρα 11:00 π.μ. 

     με γραπτές αγορεύσεις. 

     Τυχόν αίτηση για συμπληρωματική ένορκη 

     δήλωση να καταχωρηθεί εντός ενός μηνός 

     από σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 341/19 - Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες 

     στις 14/10/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Μέχρι τότε να υπάρξει συμμόρφωση εκ 

     μέρους του Εναγομένου 2 με τις οδηγίες 

     του Δικαστηρίου ημερ. 22/10/2019. 
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Αρ. Αγωγής 345/19 - Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες 

     στις 21/10/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

      

Αρ. Αγωγής 356/19 - Η κλήση για οδηγίες ημερ. 25/10/2019 

     και η αίτηση ημερ. 17/1/2020 ορίζονται 

     για οδηγίες στις 14/10/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Η ένσταση εκ μέρους των Εναγόντων- 

     Καθ΄ ών η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 

     τότε. 

 

Αρ. Αγωγής 88/20  - Η αίτηση ημερ. 15/1/2020 ορίζεται για  

     οδηγίες στις 30/7/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 21.7.2020 

 

Κατόπιν οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι πιο κάτω υποθέσεις 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Γεν. Αιτ. 237/06 Εγκρίνεται η αίτηση ημερομηνίας 19.6.2020 ως το Α και Β 

αυτής.  Το αιτητικό Γ απορρίπτεται. 

Γεν. Αιτ. 77/07 Εγκρίνεται η αίτηση ημερομηνίας 19.6.2020 ως το Α και Β 

αυτής.  Το αιτητικό Γ απορρίπτεται. 

5316/12 2.11.2020 για διευκρινίσεις επί των αγορεύσεων στις 11 

π.μ. 

3372/14 10.11.2020 για απόδειξη η αγωγή. 

3239/17 10.11.2020 για οδηγίες. 

1432/17 4.10.2021 για ακρόαση στις 11 π.μ. 

2979/18 Η αίτηση ημερομηνίας 18.6.2020 εγκρίνεται.  

Η αίτηση ημερομηνίας 19.6.220 ορίζεται στις 24.7.2020. 

103/19 Η υπόθεση ορίζεται 10.11.2020 για οδηγίες.  Η ημερομηνία 

27.7.2020 ακυρώνεται.   

Αιτ. Ετ. 282/20 Η αίτηση εγκρίνεται ως το Α αυτής. 
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Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες 21.7.2020 

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

 

 

9133/20 για επίδοση στις 8.9.20  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

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

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 21.7.2020 ενώπιον της Μ. 

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

αναφέρεται πιο κάτω. 

 

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

1 18912/19 30.7.2020 Απόδειξη 

2 18778/19 30.7.2020 Απόδειξη 

3 23760/19 25.9.2020 Απόδειξη 

4 2474/20 28.7.2020 Απόδειξη 
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Ημερομηνία: 21/07/2020 

 

Η πιο κάτω υπόθεση Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού ενώπιον της κας 

Χ”Αθανασίου-Σιαμτάνη, που είναι ορισμένη 21/07/2020 αναβάλλεται και ορίζεται ως 

ακολούθως: 

 

 

 

1. Γονική Μέριμνα 

 

 

331/18 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού στις 17.9.20 η ώρα 9.00 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

21.7.20 

 

1. Αιτ. Γονικής Μέριμνας αρ. 30/20 – Ορίζεται για επίδοση στις  

15.10.20 και ώρα  08:30. 

 

2. Aιτ.  Διατροφής αρ.  340/19 -  Η αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις  

15.10.20 και ώρα 08:30.   Aπάντηση μέχρι τότε. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

21 Ιουλίου 2020 

 

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

1 

 

157/19 Διατροφή 13.10.2020 Οδηγίες 

Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

2 

 

228/19 Διατροφή 

Κυρίως αίτηση + 

Κλήση για οδηγ. 

19.10.2020 Οδηγίες 

3 

 

203/18 Διατροφή 11.09.2020 Δήλωση Συμβιβασμού 

Οι διάδικοι να είναι παρόντες 

4 

 

8/20 Προσβολή 

Πατρότητας 

20.10.2020 Επίδοση 

5 

 

31/20 Γονική Μέριμνα 13.10.2020 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

6 

 

309/18 Γονική Μέριμνα 19.10.2020 ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 
τότε 

7 

 

191/19 Γονική Μέριμνα  Η αίτηση απορρίπτεται άνευ 
βλάβης. Η κάθε πλευρά τα 
έξοδα της. 

8 

 

67/20 Γονική Μέριμνα 09.10.2020 Επίδοση 

9 

 

451/19 Γονική Μέριμνα 19.10.2020 Επίδοση 

10 

 

279/19 Γονική Μέριμνα 19.10.2020 Οδηγίες 

Δίδεται παράταση χρόνου στην 
Καθ’ ης η αίτηση να αποκαλύψει 
τα έγγραφα της μέχρι τότε 

11 299/19 Γονική Μέριμνα 19.10.2020 Οδηγίες 
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 Κατάλογος μαρτύρων + σύνοψη 
μαρτυρίας και από τις 2 πλευρές 
μέχρι τότε 

12 

 

25/15 Περιουσιακές 

Διαφορές 

06.10.2020 Ακρόαση η ώρα 11:00π.μ. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 21.7.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

551/14 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 21.7.2020.  Υπάρχει 

αίτημα για αναβολή της ακρόασης από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν 

υπάρχει ένσταση από μέρους του Αιτητή.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο στις 21.7.2020 στις 9.00 π.μ., για να δοθεί ημερομηνία ακρόασης. 

262/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη στις 21.7.2020.  Με βάση το τελευταίο 

πρακτικό του Δικαστηρίου, η φυσική παρουσία των συνηγόρων στο Δικαστήριο 

επιβάλλεται. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

21/7/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

327/17 H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 6/10/2020 η ώρα 9.00 

π.μ.  Ένορκη δήλωση αποκάλυψης από το Ταμείο να 

καταχωρηθεί μέχρι την 21/9/2020. 

542/16 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 9/2/2021 η ώρα 

10.00 π.μ. 

436/16 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 6/10/2020 η ώρα 9.00 

π.μ.  Δίδεται παράταση και στις 2 πλευρές για να 

καταχωρήσουν Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης μέχρι την 

21/9/2020. 

316/19 H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 6/10/2020 η ώρα 9.00 

π.μ.  Παράρτημα από τους Καθ’ ων η αίτηση 1 να 

καταχωρηθεί μέχρι την 21/9/2020. 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 22369708 ή 

24802756 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή 

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ – ΤΜΗΜΑ 

ΛΕΜΕΣΟΥ,  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17.7.2020  

 

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡ. ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ Π.Δ.Ε.Ε., ΣΤΙΣ  21/7/2020, 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

 

Ε118/19 

Κλήση για οδηγίες ημ. 24.10.19  

Εάν ο Καθ’ ου η αίτηση παραλείψει να καταχωρήσει το Παράρτημα Τύπος 

Τ.25, το Δικαστήριο στις 21.7.20 θα εξετάσει τα αιτήματα στην κλήση για 

οδηγίες της Αιτήτριας.  Οι συνήγοροι θα ενημερωθούν αυθημερόν.  

 

Ε119/19 

Κλήση για οδηγίες ημ. 24.10.19  

Εάν η Καθ’ ης η αίτηση εταιρεία παραλείψει να καταχωρήσει το 

Παράρτημα Τύπος Τ.25, το Δικαστήριο στις 21.7.20 θα εξετάσει τα 

αιτήματα στην κλήση για οδηγίες της Αιτήτριας.  Οι συνήγοροι θα 

ενημερωθούν αυθημερόν.  

 

Ε32/20 

Αίτηση ημ. 2.6.20 

Αναμένεται η κατάθεση της συμπληρωματικής Ένορκης Δήλωσης.  Οι 

συνήγοροι θα ενημερωθούν αυθημερόν για το αποτέλεσμα. 

 

 

Ε173/10 

Αίτηση ημ. 22.12.17 

Η Αίτηση θα εκδικαστεί ως είναι ορισμένη (21.7.20 11 π.μ.) 

1. Νοουμένου ότι οι συνήγοροι/ ή οι διάδικοι δεν υποβάλουν κάποιο άλλο 
αίτημα και/ή προβάλουν κώλυμα ως προς την νέα ημερομηνία και/ή τις 
οδηγίες του Δικαστηρίου, οι πιο πάνω αναφερόμενες ημερομηνίες και 
οδηγίες θα οριστικοποιηθούν στις 21.7.2020 με σχετικό πρακτικό, χωρίς 
την φυσική παρουσία των συνηγόρων.  
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2. Παράλειψη επικοινωνίας με το Δικαστήριο Ε.Ε. στο διάστημα που 
μεσολαβεί από την κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης μέχρι την 
ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση, θα συνιστά συγκατάθεση των 
συνηγόρων ή διαδίκων στην  διεκπεραίωση της υπόθεσης τους χωρίς την 
φυσική τους παρουσία.  

3. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία είναι για οποιοδήποτε λόγο 
απαραίτητη, αυτή θα διευθετείται μετά από συνεννόηση με το Δικαστήριο. 
Για σκοπούς επικοινωνίας παρακαλώ να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

διεύθυνση LimRentControl@dc.judicial.gov.cy ή τα τηλέφωνα: 

25806135 για την Γραμματεία (κα Ντία Ιωσήφ) και 25806107 (κα Λουκία 
Ηροδότου, Στενογράφος).  

 

ΧΡ. ΡΑΓΟΥΖΑΙΟΥ, 

Π.Δ.Ε.Ε. 

 

mailto:LimRentControl@dc.judicial.gov.cy

