
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25.5.2020 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

2436/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 18.12.2020, η ώρα 10.30 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

127/20 Εκδόθηκε διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης στις 

22.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

 

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

25.5.2020 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

1314/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13.4.2021 ώρα 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

978/19 H αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 14.4.2021 ώρα 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

934/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 14.4.2021 ώρα 11.00 π.μ.   

Έξοδα στην πορεία. 

 

3221/17 Η κλήση ημερ. 9.3.2020 του εναγομένου 1-εξ’ ανταπαιτήσεως 

ενάγοντα ορίζεται για οδηγίες στις 23.10.2020 ώρα 9.00 π.μ.   

 Έξοδα στην πορεία. 

 

548/17 Η αίτηση ημερ. 7.11.2019 αποσύρεται και απορρίπτεται.  Τα 

έξοδα αυτής επιδικάζονται υπέρ του ενάγοντος και εναντίον του 

εναγομένου. 

 

2056/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13.4.2021 ώρα 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

1316/16 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα έξοδα της.  

Οποιαδήποτε προηγούμενη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. 

 

1317/16 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Η κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα έξοδα της.  

Οποιαδήποτε προηγούμενη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. 



 Η ανταπαίτηση των εναγομένων 1 μέχρι και 8 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  Κάθε πλευρά θα 

επωμισθεί τα έξοδα της.  Οποιαδήποτε προηγούμενη διαταγή για 

έξοδα ακυρώνεται. 

 

 Η ημερ. 1.2.2021 ακυρώνεται. 

 

1195/16 Δίδεται άδεια για απόσυρση του δικηγόρου της ενάγουσας. 

 

2946/15 Με βάση την επιστολή ημερ. 19.5.2020 η παρούσα αγωγή 

αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  Η 

κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα έξοδα της.  Κάθε προηγούμενη 

διαταγή για έξοδα ακυρώνεται.  Η ημερ. 9.10.2020 ακυρώνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

                  κατά την 25.05.2020 

 

Αρ. Αγωγής 2876/16 3.2.2021 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση. 

 

Αρ. Αγωγής 1143/14 12.11.2020 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση. 

 

Αρ. Αγωγής 4443/14 Η Αίτηση ημερ. 22.2.2019 ορίζεται για 

οικονομική εξέταση στις 23.9.2020 η ώρα 10.30 

π.μ.  Τυχόν ένσταση μέχρι 10.9.2020.  Το 

ένταλμα σύλληψης παραμένει ανεκτέλεστο.  

 

Αρ. Αγωγής 2299/15 16.11.2020 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση. 

 

Αρ. Αγωγής 3297/15 17.11.2020 η ώρα 10.30 π.μ. για ακρόαση. 

 

Αρ. Αγωγής 2181/17 17.9.2020 η ώρα 9 π.μ. για οδηγίες. 

 

Αρ. Αγωγής 2543/18 17.9.2020 η ώρα 9 π.μ. για οδηγίες. 

 

Αρ. Αγωγής 726/19 17.9.2020 η ώρα 9 π.μ. για προγραμματισμό 

ακρόασης. 

 

Αρ. Αγωγής 2902/19 17.9.2020 η ώρα 9 π.μ. για απόδειξη.  

Υπεράσπιση μέχρι 10.9.2020.  

 

Αρ. Αγωγής 2601/19 Παραμένει 25.5.2020 η ώρα 9 π.μ. για οδηγίες 

παρόντων των δικηγόρων,  

 



Αρ. Αγωγής 1606/19 Παραμένει 25.5.2020 η ώρα 9 π.μ. για 

προγραμματισμό παρόντων των δικηγόρων.  

 

Αρ. Διαχ.595/19 30.9.2020 η ώρα 9 π.μ. για επίδοση. 

 

Αρ. Αίτησης Εγγρ. 

Αλλοδαπής Απόφασης Παραμένει 25.5.2020 η ώρα 10.30 π.μ. για 

ακρόαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  25/5/2020 

 

Αγωγή αρ. 2841/19 Ορίζεται για Απόδειξη την 24/5/2020 
και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 
μέχρι 17/5/20. 

 

Αγωγή αρ. 1488/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 24/9/2020 και 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  
Ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων εντός 2 μηνών από 
σήμερα. 

 

Αγωγή αρ. 4024/15 Ορίζεται για Ακρόαση την 19/2/2021 
και ώρα 10:30 π.μ..  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1431/12 Ορίζεται για Ακρόαση την 23/9/2020 
και ώρα 10:30 π.μ.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2833/15 Ορίζεται για Ακρόαση την 18/2/2021 
και ώρα 10:30 π.μ.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Παραπομπή αρ. 51/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 
14/10/20 και ώρα 09:00. 

 

Αγωγή αρ. 4495/11 Επαναορίζεται για Προγραμματισμό 
Ακρόασης την 5/6/20 και ώρα 09:00.   

 

Διαχείριση αρ. 480/14  Επαναορίζεται για Οδηγίες στις 
27/11/20 ώρα 09:00.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να 



καταχωρηθούν μέχρι την 30/10/2020.  
Διαχειριστής παρών. 

 

Διαχείριση αρ. 458/14 Επαναορίζεται για Οδηγίες στις 
27/11/20 ώρα 09:00. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 30/10/2020.  
Διαχειριστής παρών. 

 

Διαχείριση αρ. 215/14 Επαναορίζεται για Οδηγίες στις 
27/11/20 ώρα 09:00.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 30/10/2020.  
Διαχειριστής παρών. 

 

Διαχείριση αρ. 70/15 Επαναορίζεται για Οδηγίες στις 
27/11/20 ώρα 09:00.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 30/10/2020.  
Διαχειριστής παρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

 

Ημερομηνία:  22 Μαΐου 2020 

 

Κατόπιν Οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που διερχόμαστε, οι πιο κάτω υποθέσεις που ήταν ορισμένες 

στις 25.05.20 αναβάλλονται για τις πιο κάτω ημερομηνίες:   

 

1. Διαχειρίσεις: 

 

70/12 Οδηγίες 30.10.20 η ώρα 09:00π.μ., Τελικοί Λογαριασμοί 

να υποβληθούν μέχρι 16.10.20, Διαχειριστής παρών.  

 

136/13 Οδηγίες 30.10.20 η ώρα 09:00π.μ., Ενδιάμεσοι 

Λογαριασμοί να υποβληθούν μέχρι 16.10.20, Διαχειριστής 

παρών, αν θα καταχωρηθεί αίτηση για να τεθεί εκτός 

πινακίου ως το πρακτικό ημερομηνίας 27.02.20 να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και να οριστεί 30.10.20. 

 

 

2. Αγωγές: 

  

217/13     Ακρόαση για τους Εναγόμενους 1, 8, 9, 11 και 12, 16.10.20 

η ώρα 10:30π.μ  

 

4861/13     Προγραμματισμό 09.07.20 η ώρα 09:00π.μ. Να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία απόσυρσης δικηγόρων 

εναγομένων 1 και 3, για να μπορέσει να διοριστεί νέος 

δικηγόρος και να οριστεί η υπόθεση για ακρόαση.   

 

2580/14 Αίτηση ημερομηνίας 15.03.2019, Ακρόαση  01.07.20 η 

ώρα 09:00π.μ  την ίδια ημέρα για Οδηγίες η αγωγή.  Οι 



δικηγόροι να είναι έτοιμοι με γραπτές αγορεύσεις τις οποίες 

μπορούν να αποστείλουν στη στενογράφο του 

Δικαστηρίου εκείνη την ημέρα και να μην εμφανιστούν 

εκτός εάν έχουν οτιδήποτε άλλο να προσθέσουν θα πρέπει 

όμως να φροντίσουν να παραδοθούν και αντίγραφα των 

αγορεύσεων για να καταχωρηθούν στο φάκελο του 

Δικαστηρίου ως οι οδηγίες.  

 

3828/14 Ακρόαση 06.11.20 η ώρα 10:30π.μ. 

 

4551/14 Ακρόαση 09.11.20 η ώρα 10:30π.μ. 

  

1143/17 Δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο φάκελο οι ένορκες 

δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων, παρατείνεται 

εκατέρωθεν ο χρόνος καταχώρησης ενόρκων δηλώσεων 

αποκάλυψης εγγράφων για 45 μέρες από 25.05.20. Η 

αγωγή αναβάλλεται για Οδηγίες για να διαπιστωθεί κατά 

πόσο είναι έτοιμη να οριστεί για Ακρόαση 22.10.20 η ώρα 

09:00π.μ.  

 

2089/17 Ακρόαση 01.12.20 η ώρα 10:30π.μ.  

 

1796/18 Αίτηση ημερομηνίας 08.08.18, Ακρόαση στις 06.07.20 η 

ώρα 10:00, καμία διαταγή για έξοδα.  Το interim order 

ημερομηνίας 10.08.18 παραμένει σε ισχύ.  

 

1632/19 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων. Ένορκες Δηλώσεις αποκάλυψης 

να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 25.05.20.  Η 

αγωγή αναβάλλεται για περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με τη 

Δ.30, 19.10.20 η ώρα 09:00π.μ. 

 

2565/19 Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων 

εναγομένων για 60 μέρες από 25.05.20 Η αγωγή 



αναβάλλεται για περαιτέρω οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30, 

19.10.20 η ώρα 09:00π.μ. 

 

2811/19 Αίτηση ημερομηνίας 17.02.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ενόψει καταχώρησης υπεράσπισης, με 

έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ε. Χατζήπαπα, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 25 Μαΐου, 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. Αγωγής 1818/10 - Δόθηκε άδεια για εκτέλεση της απόφασης  

     ως η παράγραφος Α της αίτησης και  

     εκδόθηκαν διατάγματα παράτασης χρόνου 

     εγγραφής των memo ως οι παραγράφοι 

     (α) και (β) της αίτησης. 

 

Αρ. Αγωγής 216/13 - Ακρόαση 16/9/2020, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 4287/14 - Ακρόαση 8/12/2020, ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 2874/16 - Η κλήση για οδηγίες για εναγομένους 

     2 εώς 6 ορίζεται για οδηγίες στις 28/9/2020, 

     ώρα 9:00 π.μ. 

     Μέχρι τότε να υπάρξει συμμόρφωση με τις 

     οδηγίες του Δικαστηρίου ημερ. 11/3/2020. 

     Η αίτηση ημερ. 12/3/2020 ορίζεται για  



     απόδειξη στις 28/9/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 1592/19 - Η αίτηση ημερ. 15/11/2019 απορρίπτεται με  

     έξοδα υπέρ των Εναγόντων. 

 

Αρ. Αγωγής 2944/19 - Η αίτηση ημερ. 26/2/2020 απορρίπτεται με 

      έξοδα υπέρ της Ενάγουσας. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1761/19 - Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες 

      στις 29/9/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 150/17 - Η αίτηση ημερ. 20/12/2019 ορίζεται για 

     επίδοση στις 28/9/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 1232/18 - Οδηγίες 29/9/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 1780/19 - Η αίτηση ημερ. 10/1/2020 απορρίπτεται 

     με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον  

     του Εναγομένου. 

     Περαιτέρω εκδίδονται διατάγματα  

     αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων. 

     Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες  

     στις 29/9/2020, ώρα 9:00 π.μ. 



     Μέχρι εκείνη την ημέρα να υπάρξει  

     συμμόρφωση με τις οδηγίες του  

     Δικαστηρίου. 

 

Αρ. Αίτησης 645/19 - Η αίτηση ημερ. 19/12/2019 ορίζεται εκ νέου  

     για απόδειξη στις 13/7/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Δέκα τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως να 

     γίνουν οι σχετικές δημοσιεύσεις στην  

     Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε 

     μία Κυπριακή Ελληνόφωνη εφημερίδα 

     ευρείας κυκλοφορίας. 

 

Αρ. Αγωγής 2762/19 - Η αίτηση ημερ. 8/1/2020 απορρίπτεται με 

     έξοδα υπέρ της Ενάγουσας. 

 

Αρ. Αγωγής 3247/19 - Η αίτηση ημερ. 18/2/2020 ορίζεται για  

     οδηγίες στις 17/6/2020, ώρα 9:00 π.μ. 

     Η παρουσία του δικηγόρου της Αιτήτριας 

     είναι απαραίτητη. 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Σ. 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 25/5/2020 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Αγωγή Αρ.393/19 – Ορίζεται για οδηγίες με ίδιες οδηγίες 16/10/20 στις 9:00πμ 

Αγωγή Αρ.367/19 – Ορίζεται για οδηγίες με ίδιες οδηγίες 19/10/20 στις 9:00πμ 

Αγωγή Αρ.2539/18–Αίτηση ημ.20/2/20 ορίζεται για επίδοση 2/7/20 στις 9:00πμ 

Αγωγή Αρ.1078/17 – Ορίζεται για ακρόαση 4/3/21 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.539/16 – Ορίζεται για ακρόαση 15/2/21 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.4514/15 – Ορίζεται για ακρόαση 11/2/21 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.2456/15 – Ορίζεται για ακρόαση 8/2/21 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.2492/15 – Ορίζεται για ακρόαση 12/2/21 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.1570/15 – Ορίζεται για ακρόαση 4/2/21 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.4774/14 – Ορίζεται για ακρόαση 10/11/20 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.4440/14 – Ορίζεται για ακρόαση 23/11/20 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.4194/14 – Ορίζεται για ακρόαση 11/11/20 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.2558/14 – Ορίζεται για ακρόαση 12/11/20 στις 11:00πμ 

Αγωγή Αρ.2019/09 – Εκδόθηκε διάταγμα  

Αγωγή Αρ.3837/12 & 3838/12 – Ορίζεται για οδηγίες 27/05/20 στις 9:00πμ 

 



Αγωγή Αρ.480/19 – Αίτηση ημ.5/8/19 ορίζεται για απόδειξη 15/7/20 στις 

9:00πμ, εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τότε 

 

Αγωγή Αρ.14/19 – Ορίζεται για οδηγίες 15/7/20 στις 9:00πμ 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί μέχρι τότε και 

από τις δύο πλευρές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Ιεροκηπιώτου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2020 

 

Κατόπιν οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και λόγω της έκτακτης 

ανάγκης που διερχόμαστε, οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

1542/2019                Αίτηση παρακοής ημερομηνίας 6/12/2019- Ορίζεται για να 

δοθεί     απόφαση στις 29/7/2020  και ώρα 9 :00-Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του καθ΄ου η αίτηση και ορίζεται για έλεγχο στις 29/7/2020. 

 

Γεν. Αιτ. 316/11 5.10.2020 για οδηγίες 

 

1599/11 Η αίτηση ημερ. 12.11.19 ορίζεται για επίδοση στις 

5.10.2020 στους Καθ’ ων η αίτηση 1 – 3.  Για την 

Εναγόμενη 4, ορίζεται για έλεγχο το Ε/Σ.               

1261/14             Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Όλες οι 

προηγούμενες διαταγές ακυρώνονται. 

1263/14  Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.      

Καμία διαταγή για έξοδα. Όλες οι προηγούμενες διαταγές      

ακυρώνονται. 

1251/16  15.7.2020 – με τις ίδιες οδηγίες ως και προηγουμένως 



1943/16  5.10.2020 για οδηγίες 

2693/16  5.10.2020 για οδηγίες 

2700/16 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

εναγόντων και   εναντίον εναγομένων όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν 

από το Δικαστήριο      

3863/16  Η αίτηση ημερομηνίας 19.11.19 ορίζεται για οδηγίες στις 

5.10.2020.   

  Το Ε/Σ για τον καθ’ ου η αίτηση παραμένει για έλεγχο. 

241/17  5.10.2020 για οδηγίες 

3490/17 Ορίζεται για οδηγίες 11.9.2020. Ο ονομαστικός κατάλογος 

και σύνοψη μαρτυρίας των εναγομένων να καταχωρηθεί 

εντός 60 ημερών από σήμερα. 

85/18  Η αίτηση ημερομηνίας 19.2.2020 ορίζεται για επίδοση στις 

5.10.2020 

2725/18  Ορίζεται για οδηγίες 15.7.2020 με οδηγίες ως και 

προηγουμένως 

421/19 Ορίζεται 5.10.2020 η κλήση για οδηγίες ημερ. 21.1.2020. 

Μέχρι τότε να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες που 

αφορά την ανταπαίτηση. 

313/20 Η αίτηση ημερομηνίας 6.2.2020 ορίζεται για οδηγίες 

11.9.2020. Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

 

 

 

 



Ακρόαση στις 11 π.μ. 

1285/13 10.2.2021 

4652/14 19.3.2021 

5680/14 16.4.2021 

1416/15 26.3.2021 

3083/15 15.6.2021 

2943/16 16.4.2021 

1714/17 16.9.2021 

3646/17 17.9.2021 

968/18 20.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ημερομηνία:  25.5.2020 

 

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 στις  25.5.20 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

Υποθέσεις Ν. Μαθηκολώνη, Ε.Δ. 

 

Με τις ίδιες 

Οδηγίες 

5.10.20 

(ώρα 9.00) 

Ακρόαση 

2.12.20 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

7.12.20 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

3.12.20 

(ώρα 11) 

Ακρόαση 

20.7.20 

(ώρα 10.30) 

Αίτ. 322/19 Παρ. 13/17 1715/17 609/17 Αίτ. 92/19 

(αίτηση ημερ. 

26.9.19) 

Αίτ. 295/19 5286/15 2983/16 2787/14  

224/20     

1494/17 

(αίτηση 

30.9.19) 

    

     

 

 

Αγωγή αρ. 881/10 – Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως οι παράγραφοι 

α και β της αίτησης.   

 

 

 

 

 

 



Ημερομηνία:  25.5.2020  

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. Αιτ.Εφ.38/19 05.10.20  Ακρόαση και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 4933/13 22.10.20  Ακρόαση ώρα 11:00 π.μ. 
        
 
Αρ. Αγωγ.  517/14 30.10.20  Ακρόαση ώρα 11:00 π.μ. 
 
 
Αρ. Αγωγ.  4228/15 30.11.20  Ακρόαση ώρα 11:00 π.μ. 
        
 
Αρ. Αγωγ.  3811/16  04.12.20  Ακρόαση ώρα 11:00 π.μ. 
  
 
Αρ. Αγωγ.  2841/17 05.10.20   Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 

και ώρα 09:00 π.μ. 
  
 
Αρ. Αγωγ.  3544/17 10.12.20  Ακρόαση  ώρα 11:00 π.μ. 
 
Aρ. Αγωγ.  1227/18 05.10.20  Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 
    και ώρα 09:00 π.μ. 
 
 
Αρ. Αγωγ. 1463/18 11.11.20  Ακρόαση ώρα 11:00 π.μ. 
 
 
Αρ. Αγωγ. 1841/18 05.10.20  Οδηγίες (με τις ίδιες  

οδηγίες) και ώρα 09:00 π.μ. 
 
 
 
 



Αρ. Αγωγ. 2962/18 05.10.20  Αιτ. ημερ. 18.07.19  ορίζεται 
για οδηγίες και έλεγχο Ε/Σ και 
ώρα 09:00 π.μ. 

 
Αρ. Αγωγ. 59/19 05.10.20  Επίδοση και ώρα 09:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 1045/19 02.10.20  Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 

στις 09:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ. 2611/19 26.06.20  Η αίτ. ημερ. 16.03.20 ορίζεται 
       για απόδειξη και ώρα 09:00  
       π.μ.  Σε περίπτωση που δεν  
       έγινε ανάρτηση της αίτησης  
       ημερ. 16.03.20 στον Πίνακα 
       Ειδοποιήσεων του 
       Δικαστηρίου για περίοδο 
       7 ημερών ως το Διάταγμα 

προνοεί αυτή να λάβει χώρα 
στο μεταξύ. 

        
 
Αρ. Αγωγ. 1443/19 05.10.20  Απόδειξη (με τις ίδιες οδηγίες) 
    και ώρα 09:00 π.μ. 
 
Αρ. Αγωγ.  95/20 08.06.20  Αίτηση ημερ. 13.03.20  

ορίζεται για περαιτέρω 
απόδειξη και ώρα 09:00 π.μ. 

 
 
Αρ. Αγωγής 3306/09 (Αίτηση για παράταση εγγραφής MEMO ημερ. 
27.04.20): Εκδόθηκε το αιτούμενο διάταγμα ως η παράγραφος 1 της 
αίτησης.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  
 
Αρ. Αγωγής 18/20 (Αίτηση για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης Σημειώματος Εμφανίσεως εναντίον του Εναγομένου 
ημερ. 13.03.20): Εκδόθηκε απόφαση υπέρ του Ενάγοντα και 
εναντίον του Εναγομένου ως η παρ. 7 της Ενόρκου Δηλώσεως 
ημερ. 13.03.20 
 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Αγιομαμίτη, Ε.Δ. 

 

Ποινικές Υποθέσεις (Μ. Αγιομαμίτη, Ε.Δ.) – ορισμένες 25.5.20 

 

10121/17  13.07.20  Ακρόαση χωρίς μάρτυρες  

11164/18  13.07.20  Ακρόαση χωρίς μάρτυρες 

16672/18  13.07.20  Ακρόαση χωρίς μάρτυρες 

20728/18  13.07.20  Ακρόαση χωρίς μάρτυρες 

4465/19  13.07.20  Ακρόαση χωρίς μάρτυρες 

14087/19  13.07.20  Ακρόαση χωρίς μάρτυρες 

14089/19  13.07.20  Ακρόαση χωρίς μάρτυρες  

 

3699/20  13.07.20  Επίδοση 

 

18851/19  13.07.20  Απάντηση 

20638/19  13.07.20  Απάντηση 

942/20  13.07.20  Απάντηση  

 

Οι πιο νομικές αρωγές ορίζονται για εξέταση: 

1121/19 

129/20 

314/20 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ποινικές Υποθέσεις ορισμένες 25.5.2020, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

625/20- Ορίζεται για Απάντηση για Κ1 και Κ2 στις 17.7.2020 στις 09:00. 

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και ο συνήγορος 

των κατηγορούμενων και οι κατηγορούμενοι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

96/20 – ορίζεται για Απάντηση στις 17.7.2020 στις 09:00. H 

εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής καθώς και ο συνήγορος των 

κατηγορούμενων και οι κατηγορούμενοι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο.  και ο κατηγορούμενος να είναι παρόντες. 

21550/19 – Ορίζεται για Απάντηση στις 17.7.2020 στις 09:00. Η 

εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής και ο κατηγορούμενος να 

είναι παρών στο Δικαστήριο. 

3430/19– Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες για Κ2 στις 16.7.2020 

στις 09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και ο 

συνήγορος του κατηγορουμένου 2 και ο κατηγορούμενος 2 να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

5986/19 – Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 16.7.2020 στις 

09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και η 

συνήγορος του κατηγορουμένου και ο κατηγορούμενος να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

13163/19 – Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες για Κ2, 3, και 4 στις 

16.7.2020 στις 09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς 

και οι κατηγορούμενοι 2, 3 και 4 να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

14222/19  - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 16.7.2020 στις 

09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και ο 

συνήγορος του κατηγορουμένου και ο κατηγορούμενος  να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

 



21776/19 - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 16.7.2020 στις 

09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και ο 

συνήγορος του κατηγορουμένου και ο κατηγορούμενος να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

2747/19 - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες για Κ1 και Απόδειξη 

για Κ2 στις 17.7.2020 στις 09:00.  Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας 

Αρχής καθώς και ο συνήγορος του κατηγορουμένου 1 και ο 

κατηγορούμενος να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

20913/19- Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες για Κ1, 2, και 3, 

Επίδοση για Κ4 και έλεγχο εντάλματος σύλληψης για Κ2 στις 

17.7.2020 στις 09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής  

καθώς και ο συνήγορος των κατηγορουμένων 1, 2  και 3 και οι 

κατηγορούμενοι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

14446/18 - Ορίζεται για Γεγονότα και Ποινή και έλεγχο εντάλματος 

σύλληψης στις 13.7.2020 στις 09:00.  Η εκπρόσωπος της 

Κατηγορούσας Αρχής καθώς και ο συνήγορος της κατηγορουμένης  

και η κατηγορούμενη να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

18038/18 – Ορίζεται για Ακρόαση  χωρίς μάρτυρες στις 15.7.2020 στις 

09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής και ο  συνήγορος του 

κατηγορούμενου  και ο κατηγορούμενος να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο 

14224/19 - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες για Κ1 και Κ2 στις 

15.7.2020 στις 09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς 

και ο συνήγορος των κατηγορούμενων 1 και 2 και οι κατηγορούμενοι 

1 και 2 να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

21703/18 - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 15.7.2020 στις 

09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και ο 

συνήγορος του κατηγορουμένου και ο κατηγορούμενος να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

19647/17– ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 13.7.2020 στις 

09:00.  Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και η 

συνήγορος του κατηγορούμενου  και ο κατηγορούμενος να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 



14217/17 – Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 13.7.2020 στις 

09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και η 

συνήγορος της κατηγορούμενης και η κατηγορούμενη να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

2252/17– ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 13.7.2020 στις 

09:00.  Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και o 

συνήγορος του κατηγορούμενου και ο κατηγορούμενος να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

14406/18 - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 14.7.2020 στις 

09:00.  Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και o 

συνήγορος της κατηγορουμένης και η κατηγορούμενη να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο 

11436/18 - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 14.7.2020 στις 

09:00.  Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και o 

συνήγορος των κατηγορουμένων και οι κατηγορούμενοι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο 

-1734/18 - Ορίζεται για ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 14.7.2020 στις 

09:00.  Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής καθώς και η 

συνήγορος του κατηγορούμενου και ο κατηγορούμενος να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο 

Αίτηση Φυγοδίκου 2/19 - Ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 

9.6.2020 στις 09:00.  H εκπρόσωπος της Αιτούσας Χώρας καθώς και ο 

δικηγόρος του εκζητούμενου και ο εκζητούμενος να είναι παρόντες.  

24780/16 – Ορίζεται για προγραμματισμό της συνέχισης της ακρόασης 

στις 5.6.2020 στις 09:00. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής 

καθώς και ο συνήγορος των κατηγορουμένων 1 και 2 και ο 

κατηγορούμενος 2 να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

 

 

 

 

 



Το Δικαστήριο θα επιληφθεί στις 25/5/2020 τις παρακάτω υποθέσεις: 

8484/18 στις 09:00 

21789/18 στις 09:30 

Αίτηση αρ. 9/18 στις 09:30 

629/20 στις 10:00 

4711/20, 4712/20, 4713/20, 4714/20, 4715/20 στις 09:00 

4967/20 στις 10:30 

21378/19 στις 09:00 

3735/20 στις 09:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

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

25 ΜΑΪΟΥ 2020 

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 25.5.2020 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 16683/18 29.6.2020 

Γεγονότα &Ποινή για 

Κατ.2 και 

Άδεια συνέχισης της 

διαδικασίας για Κατ.1 

2 605/19 29.6.2020 

Προγραμματισμό για 

Κατ.3 και 

Άδεια συνέχισης της 

διαδικασίας για Κατ.1 

3 2053/19 29.6.2020 

Προγραμματισμό για 

Κατ.2 και 

Άδεια συνέχισης της 

διαδικασίας για Κατ.1 

4 5208/19 6.7.2020 

Απόδειξη για Κατ.1 

Και 

Απάντηση & Έλεγχο Ε/Σ 

για Κατ.2 

5 8462/19 17.6.2020 Απόδειξη 

6 12090/19 29.6.2020 Περαιτέρω Απόδειξη 

7 13574/19 29.6.2020 Απόδειξη 

8 16199/19 6.7.2020 Επίδοση 

9 18468/19 17.6.2020 Απόδειξη 

10 18892/19 6.7.2020 Προγραμματισμό 



11 19440/19 29.6.2020 Γεγονότα & Ποινή 

12 20016/19 6.7.2020 Προγραμματισμό 

13 20032/19 6.7.2020 Προγραμματισμό 

14 20058/19 6.7.2020 Προγραμματισμό 

15 20130/19 6.7.2020 Επίδοση 

16 20539/19 29.6.2020 Απόδειξη 

17 20558/19 6.7.2020 Επίδοση 

18 20608/19 6.7.2020 Επίδοση 

19 20776/19 6.7.2020 Επίδοση 

20 21024/19 6.7.2020 Προγραμματισμό 

21 21046/19 18.6.2020 Απόδειξη 

22 21053/19 18.6.2020 Απόδειξη 

23 21057/19 18.6.2020 Απόδειξη 

24 21061/19 18.6.2020 Απόδειξη 

25 21696/19 6.7.2020 Απόδειξη 

26 21738/19 2.6.2020 Απάντηση 

27 24825/19 30.6.2020 Απάντηση 

28 24826/19 30.6.2020 
Επίδοση για Κατ.1 και 

Απάντηση για Κατ.2 

29 24848/19 6.7.2020 Προγραμματισμό 

30 3419/20 6.7.2020 Επίδοση 

31 3420/20 6.7.2020 Επίδοση 

32 3421/20 6.7.2020 Επίδοση 

33 3422/20 6.7.2020 Επίδοση 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ   

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτ. Δικαστηρίου, ημερ. 30.4.20 και του 

Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 5.5.20, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι 

υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 25.5.20 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ στις 23.6.20 (9:00) 

6906/19 

22232/19 για κατηγ. 2 (απάντηση για κατηγ. 1) 

22356/19 

24675/19 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

(τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα) 

20255/18 ορίζεται για ακρόαση στις 23.9.20 (11:00) 

1190/19 ορίζεται για ακρόαση στις 5.10.20 (11:00) 

3539/19 ορίζεται για ακρόαση στις 7.10.20 (11:00) 

22081/19 ορίζεται για ακρόαση για κατηγ. 2 στις 9.10.20 (11:00) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  στις 23.6.20 (9:00) 

(το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο) 

82/20 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ  στις 23.6.20 (9:00) 

199/20 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ στις 23.6.20 (9:00) 

24645/19 

24650/19 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ  στις 23.6.20 (9:00) 

24675/19 για κατηγ. 1 

 



 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 7.10.20 

24641/19 

24642/19 

24643/19 

24644/19 

24646/19 

24647/19 

24648/19 

24651/19 

24652/19 

24655/19 

24657/19 

24660/19 

24661/19 

24663/19 

24669/19 για κατηγ. 2 και 3 – γεγονότα και ποινή για κατηγ. 1 

24671/19 

24672/19 

24673/19 

24676/19 

24678/19 

24679/19 

24680/19 

24681/19 

24682/19 

24683/19 

24690/19 

 

 

 

 



Οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ήταν ορισμένες 25.5.2020 

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

 

Την εν λόγω ημερομηνία παρακολούνται όπως ο εκπρόσωπος της 

Κατηγορούσας Αρχής, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων 

και όλοι οι κατηγορούμενοι, είτε εμφανίζονται με δικηγόρο είτε 

αυτοπροσώπως παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου 

 

Οι υποθέσεις 4706/20 – 4710/20 για επίδοση στις 14.7.20 ώρα 9.00 π.μ.  

7808/17 παραμένει για γεγονότα & ποινή στις 25.5.20  ώρα 9.00 πμ. 

N.A. 208/20 για εξέταση στις 14.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

Ν.Α. 209/20 για εξέταση στις 14.7.20 ώρα 9.00 π.μ. 

2773/20 παραμένει για απάντηση  στις 25.5.20 ώρα 9.00 π.μ.  Να 

εμφανιστεί ο δικηγόρος του κατηγορούμενου για να δοθεί νέα 

ημερομηνία.  Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του κατηγορούμενου. 

2678/20 παραμένει για ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 25.5.20  ώρα 9.00 π.μ.  

Να εμφανιστεί  ο δικηγόρος του κατηγορούμενου για να δοθεί νέα 

ημερομηνία.  Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του κατηγορούμενου 

909/20 παραμένει για ακρόαση για κατ. 1 (κατηγορίες 6-12), κατ. 3 

(κατηγορίες 13 & 14), γεγονότα & ποινή για κατ. 1 (κατηγορίες 1-3) και  

2ος κατ. (κατηγορίες 4& 5) στις 25.5.20 και ώρα 9.00 π.μ. Να εμφανιστούν  

οι δικηγόροι των κατηγορούμενων για να δοθεί νέα ημερομηνία. 

624/20 επίδοση στις 14.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

410/20 απάντηση  για κατ.  και επίδοση για κατ. 3 & 4 στις 14.7.20 ώρα 

9.00 π.μ. 

20902/19 παραμένει για ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 25.5.20  ώρα 9.00 π.μ. 

Να εμφανιστεί  ο δικηγόρος του κατηγορούμενου για να δοθεί νέα 

ημερομηνία.  Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του κατηγορούμενου 

 



20743/19 παραμένει για  απάντηση  στις 25.5.20 ώρα 9.00 π.μ. Να 

εμφανιστεί  η δικηγόρος του κατηγορούμενου για να δοθεί νέα 

ημερομηνία 

20386/19 ακρόαση για κατ. 1 & 2 χωρίς ΜΚ. στις 14.7.20  ώρα 9.00 π.μ.   

19813/19 παραμένει για  γεγονότα & ποινή, έλεγχο Ε/Σ  στις 25.5.20  ώρα 

9.00 π.μ.  Να εμφανιστεί  ο δικηγόρος του κατηγορούμενου για να δοθεί 

νέα ημερομηνία.  Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του κατηγορούμενου 

19427/19 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 14.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

5392/19 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

3207/19 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

3126/19 παραμένει για  ακρόαση  χωρίς ΜΚ. στις 25.5.20  ώρα 9.00 π.μ. 

Να εμφανιστεί  ο δικηγόρος του κατηγορούμενου 1 και ο κατ. 2.    

3089/19 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

21506/18 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

20215/18 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

18791/18 ακρόαση για κατ. 1 & 2 χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

18022/18 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

12936/18 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

12935/18 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

11465/18 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

5402/17 παραμένει για ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 25.5.20  ώρα 9.00 π.μ. 

Να εμφανιστεί  η δικηγόρος του κατηγορούμενου για να δοθεί νέα 

ημερομηνία.  Δεν είναι αναγκαία η παρουσία του κατηγορούμενου 

 

 

 



3485/17 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

1049/17 ακρόαση χωρίς ΜΚ. στις 13.7.20  ώρα 9.00 π.μ. 

4663/18 παραμένει για  ακρόαση χωρίς ΜΚ.  (κατηγορίες 1 & 2), 

γεγονότα & ποινή (κατηγορίες 3-12) στις 25.5.20  ώρα 9.00 π.μ. Να 

εμφανιστεί  η δικηγόρος του κατηγορούμενου για να δοθεί νέα 

ημερομηνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 25.5.2020 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

83/17  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Ορίζεται ξανά για οδηγίες 

στις 15.6.2020.  Οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, κατά πόσο δηλαδή έχει εξευρεθεί 

οποιαδήποτε διευθέτηση, ή η υπόθεση θα οριστεί για ακρόαση. 

118/18 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Ορίζεται ξανά για ακρόαση 

στις 25.11.2020, η ώρα 9.30 π.μ. 

304/19 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Έχει καταχωρηθεί από τις 

11.3.2020 από πλευράς της αιτήτριας κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30.  

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων μέχρι τις 30.6.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 3.7.2020. 

329/18 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Ορίζεται για οδηγίες στις 

24.6.2020.  Οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης, ενόψει της φύσης της υπόθεσης. 

65/20  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Στον φάκελο της υπόθεσης 

υπάρχει κλήση για οδηγίες με βάση τη Δ.30, από πλευράς του αιτητή.  Εκδίδεται 

διάταγμα για εκατέρωθεν αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων 

μέχρι τις 30.6.2020 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

3.7.2020. 



80/16  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Ορίζεται ξανά για ακρόαση 

στις 14.10.2020 , η ώρα 9.30 π.μ. 

321/17 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Ορίζεται ξανά για ακρόαση 

στις 13.11.2020, η ώρα 9.30 π.μ. 

161/18 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Λόγω της φύσεως της 

υπόθεσης, ορίζεται για οδηγίες στις 1.7.2020. 

29/19  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση στις 9.4.2020.  Λόγω 

πανδημίας, παρέμεινε για οδηγίες στις 25.5.2020.  Επανορίζεται για ακρόαση 

στις 1.12.2020, η ώρα 9.30 π.μ. 

882/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 25.5.2020.  Πρόκειται 

για ταχείας διεκπεραίωσης υπόθεση.  Έχουν κατατεθεί ήδη στον φάκελο του 

Δικαστηρίου ένορκες δηλώσεις.  Την τελευταία φορά είχε δηλωθεί και από τις 

δύο πλευρές ότι θα υπάρχει αντεξέταση.  Ως εκ τούτου, η ακρόαση της 

υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 8.7.2020, η ώρα 9.30 

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 e-mail nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

25/5/20 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

Α. Υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 16/3/20, ορίστηκαν στις 6/4/20 και 

παρέμειναν στις 25/5/20 για Οδηγίες. 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

553/14 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 4/11/20 και ώρα 

10.30π.μ. 

 

862/16 

864/16 

869/16 

874/16 

980/16 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 10/9/20. 

 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 23/9/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

176/18 Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 23/9/20.  

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 5/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

232/18 Μέχρι 10/7/20 να καταχωρηθεί εκ μέρους των Καθ’ ων η 

Αίτηση συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων στην οποία να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται ώστε να συμμορφωθεί η πλευρά των Καθ’ 

ων η Αίτηση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  

 



Μέχρι τις 23/9/20 να καταχωρηθεί κοινός κατάλογος 

παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

72/19 Μέχρι 10/7/20 να καταχωρηθεί εκ μέρους της Αιτήτριας 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

στην οποία να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται ώστε να συμμορφωθεί η πλευρά της 

Αιτήτριας με τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  

 

Μέχρι τις 23/9/20 να καταχωρηθεί κοινός κατάλογος 

παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων. 

 

Η υπόθεση Ορίζεται για Οδηγίες στις 12/10/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

148/19 

149/19 

Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των 

Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 29/6/20.  Στην 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται. 

 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 8/7/20 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

91/19 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες την 1/7/20 και ώρα 

9.00π.μ.   Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν 

Παράρτημα Τύπος Αρ. 25. 

 

 

 

      



Β. Υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 6/4/20 και παρέμειναν στις 25/5/20 

για Οδηγίες. 

  

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

389/16 Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 9/11/20 και ώρα 

10.30π.μ. 

 

Δίδονται οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο να επικοινωνήσει με 

τον Αιτητή και να τον ενημερώσει για την ημερομηνία 

ακρόασης καθότι εμφανίζεται προσωπικά χωρίς δικηγόρο. 

 

235/17 Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των 

Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 23/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 7/10/20 και ώρα 

9.00π.μ.     

 

354/18 Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων. Στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται. Οι 

ένορκες δηλώσεις να καταχωρηθούν μέχρι τις 23/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 7/10/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

73/19 Η πλευρά του Αιτητή να καταχωρήσει ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 16/9/20.  Στην ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/9/20 και ώρα 

9.00π.μ.    



121/19 Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσει 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

στην οποία να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.  Η συμπληρωματική ένορκη δήλωση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 29/6/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 8/7/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

152/19 Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων. Στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται. Οι 

ένορκες δηλώσεις να καταχωρηθούν μέχρι τις 23/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 7/10/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

164/19 Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσει ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων στην οποία να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται.  Η 

ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τις 14/9/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 28/9/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

295/19 

 

Η πλευρά του Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρήσει το 

Παράρτημα Τύπος Αρ. 25  μέχρι τις 29/6/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 9/7/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

373/19 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το σχετικό 

παράρτημα μέχρι τις 25/6/20. 



 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες την 8/7/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

388/19 Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25 μέχρι τις 25/6/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 8/7/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

1/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το σχετικό 

παράρτημα μέχρι τις 29/6/20.    

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 9/7/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

 

 

Γ. Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 25/5/20. 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

709/14 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται λόγω του ότι η 

αίθουσα του Δ.Ε.Δ. δεν είναι κατάλληλη για τη διεξαγωγή 

ακροαματικής διαδικασίας με ασφάλεια.   

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 18/6/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

964/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται λόγω του ότι η 

αίθουσα του Δ.Ε.Δ. δεν είναι κατάλληλη για τη διεξαγωγή 

ακροαματικής διαδικασίας με ασφάλεια.   

 



Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 2/12/20 και ώρα 

10.30π.μ. 

 

979/16 Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Οδηγίες στις 25/6/20 και ώρα 

9.00π.μ. για να καταχωρήσει σημείωμα αλλαγής δικηγόρου 

η πλευρά της Αιτήτριας. 

 

259/19 Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσει ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων σύμφωνα με τις 

προηγούμενες οδηγίες του δικαστηρίου μέχρι τις 25/6/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 6/7/20 και ώρα 

9.00π.μ.    

 

294/19 Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσει ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων σύμφωνα με τις 

προηγούμενες οδηγίες του δικαστηρίου μέχρι τις 25/6/20. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 6/7/20 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. 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

25/5/20 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 

253/19 H υπόθεση ήταν ορισμένη την 23/3/2020 και παρέμεινε για 

οδηγίες την 25/5/2020. Έχουν καταχωρηθεί Ένορκη 

Δήλωση αποκάλυψης και από τις 2 πλευρές.  Δίδονται 

οδηγίες για καταχώριση καταλόγων μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και από τις 2 πλευρές μέχρι την 11/9/2020. Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 14/9/2020 η ώρα 9.00. 

933/16 H υπόθεση ήταν ορισμένη την 23/3/2020 και παρέμεινε για 

οδηγίες την 25/5/2020. H υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες 

την 29/6/2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

430/17 Η υπόθεση ήταν ορισμένη στις 23/3/2020 για να 

καταχωρείτο αίτηση τροποποίησης από τον Αιτητή και 

παρέμεινε για οδηγίες την 25/5/2020.  Δεν έχει καταχωρηθεί 

οποιαδήποτε αίτηση.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

8/7/2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

532/16 H υπόθεση ήταν ορισμένη την 23/3/2020 και παρέμεινε για 

οδηγίες την 25/5/2020. Η υπόθεση ορίζεται ξανά για οδηγίες 

την 8/7/2020 η ώρα 9.00 π.μ. 

205/14 Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 23/3/2020 και 

παρέμεινε για οδηγίες την 25/5/2020.  Η υπόθεση ορίζεται 

για ακρόαση την 25/11/2020 η ώρα 10.00 π.μ. 

241/13  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 23/3/2020 και 

παρέμεινε για οδηγίες την 25/5/2020.  Η υπόθεση ορίζεται 

για ακρόαση την 21/10/2020 η ώρα 10.00 π.μ. 

431/15  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση την 23/3/2020 και 

παρέμεινε για οδηγίες την 25/5/2020.  Η υπόθεση ορίζεται 

για ακρόαση την 18/01/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 



878/16 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση την 25/5/2020.  Ως 

η ανακοίνωση του Δ.Ε.Δ. ημερ. 6/5/2020 οι ακροάσεις των 

υποθέσεων οι οποίες καταχωρήθηκαν μετά την 1/1/2015 

αναβάλλονται απ’ ευθείας από το Δικαστήριο.  Η ακρόαση 

συνεπώς αναβάλλεται.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 3/2/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

36/19 κ.α. Οι υποθέσεις ήταν ορισμένες την 23/3/2020 για οδηγίες και 

παρέμειναν για οδηγίες την 25/5/2020.  Έχουν καταχωρηθεί 

κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για οδηγίες την 14/9/2020 η ώρα 9.00 π.μ.  

Τυχόν παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

7/9/2020. 

523/15  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για οδηγίες την 23/3/2020 για 

σκοπούς διευθέτησης και παρέμεινε για οδηγίες την 

25/5/2020.  Η υπόθεση ορίζεται για τον ίδιο σκοπό την 

29/6/2020 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 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. 

 

 


