
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2.4.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1088/19 Η Αίτηση ημερ. 29.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  

Τυχόν ένσταση μέχρι τότε.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης  εναντίον των Καθ’  

ων η Αίτηση 1 και 2 το οποίο θα παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 

 

 

1422/15 Η ακρόαση αναβάλλεται. Ορίζεται για ακρόαση 24.9.2021, η ώρα 10.30.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

853/14 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 29.9.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

2314/12 Η αίτηση ημερ. 30.7.2021 ορίζεται για ακρόαση 16.4.2021, η ώρα 09.00 

(γραπτές αγορεύσεις).  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 Η αίτηση ημερ. 27.6.2019 ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00. 

 

 Η αίτηση ημερ. 14.6.2019 ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

4279/09 Είναι στο Πινάκιο κας Μ. Παπαδοπούλου, Π.Ε.Δ. 

 

 

 

 

 

 



EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 3ου  Π.Ε.Δ (Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ, η οποία 

μετατέθηκε από το Δικαστήριο Λεμεσού) 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2.4.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

2263/20 Η αίτηση ημερ. 11.11.2020 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος  

του Αιτητή/Εναγόμενου 1. 

 

Η αίτηση ημερ. 14.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

Η αίτηση ημερ. 13.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00.  Το 

προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

495/10 Η αίτηση ημερ. 25.5.2021 ορίζεται για οδηγίες 25.5.2021, η ώρα 09.00.  Οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου είναι οι ίδιες ως το προηγούμενο πρακτικό του 

Δικαστηρίου ημερ. 24.2.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

2.4.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 3021/19 Η αίτηση ημερ. 10.7.2020 ορίζεται για απόδειξη 

για τους Εναγόμενους αρ. 5 και 5 την 12.5.2021 

ώρα 8.45π.μ. εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

Η αίτηση ημερ. 23.3.2020 και τα προσωρινά 

διατάγματα ορίζονται για οδηγίες την ίδια μέρα 

και ώρα. Η Ένσταση του Εναγομένου αρ. 5 να 

καταχωριστεί απαραιτήτως μέχρι τότε. Τα 

διατάγματα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2647/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

12.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2079/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

14.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1847/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 10.5.2021 ώστε 

να τοποθετηθούν όλοι οι συνήγοροι αναφορικά 

με το αίτημα για αναστολή εκδίκασης. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 111/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

2.4.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1467/20 Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό 

ημερ. 16.3.2021 η ακρόαση αναβάλλεται. Η αίτηση ημερ. 

7.12.2020 επαναορίζεται για ακρόαση την 21.4.2021 

ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Η αίτηση ημερ. 

23.7.2020 παραμένει για οδηγίες την ίδια μέρα και ώρα. 

Η αίτηση ημερ. 16.10.2020 ορίζεται για οδηγίες την ίδια 

μέρα και ώρα. Η Έκθεση Απαιτήσεως να καταχωριστεί 

απαραιτήτως μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1661/20 Η αίτηση ημερ. 25.11.2020 ορίζεται για απόδειξη την 

10.5.2021 ώρα 8.45π.μ. εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3096/19 Η αίτηση ημερ. 6.7.2020 εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό 

χωρίς να έχει καταχωριστεί η Υπεράσπιση. Θα δοθεί για 

τελευταία φορά χρόνος προς τούτο. Η αίτηση ορίζεται 

για απόδειξη την 15.4.2021 ώρα 8.45 εκτός αν 

καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2589/19 Η αίτηση ημερ. 14.7.2020 επαναορίζεται για οδηγίες την 

10.5.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση να καταχωριστεί 

απαραιτήτως μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1776/18 Η αίτηση ημερ. 16.4.2020 επαναορίζεται για οδηγίες την 

10.5.2021 ώρα 8.45π.μ. ώστε να καταχωριστεί αίτηση 

από μέρους της Εναγομένης αρ. 5. Η αίτηση που θα 

καταχωριστεί να οριστεί εκείνη την ημερομηνία. Εάν 

επιθυμούν να προωθήσουν οποιοδήποτε άλλο αίτημα οι 

συνήγοροι να πράξουν αυτό είτε μέσω αίτησης είτε μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Έξοδα στην πορεία. 

 



Αγωγή αρ. 136/18 Η αίτηση ημερ. 26.11.2021 επαναορίζεται για οδηγίες 

την 10.5.2021 ώρα 8.45π.μ.. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 838/17 Δίδεται για τελευταία φορά χρόνος στον Εναγόμενο αρ. 

8 ώστε να καταχωρίσει Ονομαστικό Κατάλογο με 

Σύνοψη Μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται προς τούτο για 

οδηγίες την 19.4.2021 ώρα 8.45π.μ. και μέχρι τότε να 

καταχωριστεί απαραιτήτως ο Ονομαστικός Κατάλογος. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2138/12 Εν όψει των λόγων που προβάλλονται η ακρόαση 

αναβάλλεται. Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

26.5.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3872/10 Ενόψει του λόγου που αναφέρεται η ακρόαση 

αναβάλλεται για την 13.5.2021 ώρα 10.30π.μ. Ο 

συνήγορος του Εναγομένου αρ. 2 να αναλάβει να 

παρουσιάσει τον πελάτη του. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4279/08 Η αγωγή τίθεται ενώπιον μου εκτάκτως λόγω του ότι 

βρίσκεται στο πρόγραμμα άλλου Δικαστή. Η ακρόαση 

αναβάλλεται και η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

17.5.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 184/15 Η αίτηση επαναορίζεται για οδηγίες την 11.5.2021 ώρα 

8.45π.μ. ώστε να τοποθετηθούν οι συνήγοροι για την 

περαιτέρω πορεία της. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 114/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

Αίτηση αρ. 46/21 Απόφαση ως προς τα έξοδα επιφυλάσσεται. 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 2/4/2021 

Αγωγή αρ. 5234/04 Η αίτηση ημερομηνίας 2/7/2020 επαναορίζεται για 
επίδοση στις 14/6/2021 ώρα 9:00 π.μ. Καμία 
διαταγή για  έξοδα. 

Αγωγή αρ.  2283/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 
14/10/2021 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ.  836/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 22/2/2022 
ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ.  3578/16 Η αίτηση για απόφαση ημερομηνίας 23/9/2020 
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
ενάγουσας, τα οποία θα είναι πληρωτέα στο τέλος 
της αγωγής. 

Αγωγή αρ.  1093/18 Η αίτηση ημερομηνίας 2/12/2020 επαναορίζεται για 
ακρόαση στις 11/5/2021 ώρα 9:00 π.μ. Μέχρι την 
ως άνω ημερομηνία να καταχωρηθούν στο 
Πρωτοκολλητείο οι γραπτές αγορεύσεις των 
συνηγόρων. Την ίδια ημερομηνία παραμείνει για 
οδηγίες η αίτηση ημερομηνίας 21/5/2020.  Έξοδα 
στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εις βάρος 
των εναγόντων. 

Αγωγή αρ.  2357/19 Η αγωγή επαναγορίζεται για οδηγίες στις 14/6/2021 
ώρα 9:00 π.μ. Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της πλευράς των 
εναγομένων παρατείνεται μέχρι 31/5/2021.  
Δίδονται επίσης οδηγίες για την καταχώρηση του 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε 
πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 31/5/2021.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ.  2849/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες στις 14/6/2021  
ώρα 9:00 π.μ. Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της πλευράς των 
εναγομένων παρατείνεται μέχρι 7/6/2021.  Δίδονται 
επίσης οδηγίες για την καταχώρηση του 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε 
πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 7/6/2021.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ.  4/20 Η αίτηση ημερομηνίας 7/1/2020 ορίζεται για οδηγίες 
στις 18/5/2021 ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

Αιτ. Πτωχ. αρ. 15/20 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αίτηση 
ημερομηνίας 23/6/2020  επαναορίζεται για ακρόαση 
στις 27/4/2021 ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή για 
έξοδα.  



Αιτ. Πτωχ. αρ. 17/20 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αίτηση 
ημερομηνίας 23/6/2020  επαναορίζεται για ακρόαση 
στις 27/4/2021 ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή για 
έξοδα.  

Αγωγή αρ.  948/20 Η αίτηση ημερομηνίας 29/12/2020 ορίζεται για 
ακρόαση (οικονομική εξέταση)  στις 14/6/2021 ώρα 
9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 
31/5/2021. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των εναγομένων 
2 και 3 το οποίο ορίζεται για έλεγχο την ίδια 
ημερομηνία και ώρα.  Όταν συλληφθούν να 
παρουσιαστούν  το ταχύτερο   ενώπιον του 
Δικαστηρίου.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για 
απόδειξη η αίτηση ημερομηνίας 19/3/2021. Έξοδα 
επιφυλάσσονται. 

Αγωγή αρ.  1091/20 Η αίτηση ημερομηνίας 29/7/2020 επαναορίζεται για 
οδηγίες στις 20/5/2020 ώρα 9:00 π.μ. Καμία 
διαταγή για έξοδα. Σημ.: Δεν υπάρχει 
καταχωρημένη στο δικαστικό φάκελο η 
Υπεράσπιση της εναγόμενης.  

Αγωγή αρ.  1210/20 Έχω παραλάβει τις γραπτές αγορεύσεις των 
συνηγόρων στην αίτηση ημερομηνίας 29/10/2020.  
Συνεπώς η απόφαση επιφυλάσσεται. Θα 
απαγγελθεί την 21/4/2021 ώρα 9:00 π.μ. Την ίδια 
ημερομηνία παραμείνει για οδηγίες η αίτηση 
ημερομηνίας 2/7/2020.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

Αγωγή αρ.  2428/20 Η αίτηση ημερομηνίας 23/12/2020 ορίζεται για 
απόδειξη στις 14/6/2021 ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν 
καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 7/6/201. Έξοδα 
επιφυλάσσονται. 

Αγωγή αρ.  2549/20 Η αίτηση ημερομηνίας 6/11/2020 ορίζεται για 
ακρόαση στις 14/6/2021 ώρα 9:00 π.μ.  Το 
προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Καμία διαταγή για 
έξοδα.  

Γεν. Αιτ. 7/21 Η αίτηση ημερομηνίας 31/3/2021 (για αντεξέταση κ. 
Χριστοφίδη) ορίζεται για ακρόαση στις 15/4/2021 
ώρα 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 
9/4/2021. Έξοδα επιφυλάσσονται.  Την ίδια 
ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η κυρίως Αίτηση.  
Τα σημερινά έξοδα της αναβολής της ακρόαση της 
κυρίως Αίτησης, επιδικάζονται υπέρ Καθ’ ων η 
αίτηση και εναντίον Αιτητών.  

Αιτ. Ανικάνου 15/21 Παρακαλούνται οι δικηγόροι των Αιτητριών να 
επικοινωνήσουν με το γραφείο του Δικαστή. 

Γεν. Αίτηση 50/21 Παρακαλείται ο δικηγόρος του Αιτητή να 
επικοινωνήσει με το γραφείο του Δικαστή. 



Αγωγή αρ.   230/21 Εναντίον της εναγόμενης 2 εκδίδονται εκ συμφώνου 
διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης 
ημερομηνίας 16/2/2021.  Όσον αφορά το αιτητικό 
της παραγράφου Γ καθώς κα τα αιτητικά εναντίον 
της εναγόμενης 1 ορίζεται για οδηγίες στις 
13/5/2021 ώρα 09:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι 28/4/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  2/4/2021 

 

 

Αρ. Αγωγής 1659/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.10.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2460/19 Αίτηση για απόφαση ημερ. 3.7.20.  Δίδεται άδεια 
στο δικηγορικό γραφείο Αλέκος Αργυρού & 
Συνεργάτες να αποσυρθούν από δικηγόροι των 
Εναγομένων 1 και 2.  Η αίτηση για απόφαση 
ορίζεται για Απόδειξη στις 3.6.21.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.  Δεν θα δοθεί άλλη ημερομηνία. 

 

Αρ. Αγωγής 1640/19 Αίτηση ημερ. 19.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 3.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.  Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 3079/19 Αίτηση ημερ. 29.12.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 2.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση 
να καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία.  Η θυγατέρα του Καθ΄ου η 
Αίτηση έχει παρουσιάσει στο Δικαστήριο Ιατρική 
Βεβαίωση ότι ο Καθ΄ου η Αίτηση έχει απώλεια 
αισθήσεων με σπασμούς.  Εναντίον του εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης το οποίο να παραμείνει 
ανεκτέλεστο.   

 

Αρ. Αγωγής 176/20 Αίτηση ημερ. 23.9.20.  Η αίτηση απορρίπτεται, με 
έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ου η 
Αίτηση ως θα υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο 
στο τέλος. 

 

Αρ. Αγωγής 347/20 Αίτηση ημερ. 19.6.20.  Η Αίτηση ημερ. 19.6.20 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον 
του Καθ΄ου η Αίτηση 1-3 ως θα υπολογιστούν από 
τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 
Δικαστήριο στο τέλος. 



Αρ. Αγωγής 2492/20 Αίτηση ημερ. 23.3.21.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 13.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 92/09 Αίτηση ημερ. 23.3.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος Α της Αίτησης.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Διαχ. 169/16 Αίτηση ημερ. 24.3.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος Α της Αίτησης.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Αίτ./Έφεσης 344/20 Αίτηση ημερ. 26.3.21.  Η Αίτηση ημερ. 26.3.21 
ορίζεται για Ακρόαση την 22.4.21 ώρα 8:30 π.μ.  
Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 16.4.21.  
Έξοδα στην πορεία.  (με γραπτές αγορεύσεις). 

 

Αρ. Διαχ. 11/12 Η διαχείριση ορίζεται στις 23.9.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Στο μεταξύ να κατατεθούν Ενδιάμεσοι ή Τελικοί 
λογαριασμοί.  Ο διαχειριστής να είναι παρών. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 821/12 Αίτηση ημερ. 10.3.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 23.6.21 ώρα 8:30 π.μ.  Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από 
σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  Το ένταλμα 
σύλληψης εναντίον του Καθ΄ου η Αίτηση 1 
ακυρώνεται.  Ο Καθ΄ου η Αίτηση 1 να υπογράψει 
εγγύηση €2.000 για να εξασφαλίζεται η παρουσία 
του στο Δικαστήριο. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 331/20 Αίτηση ημερ. 23.12.20.  Εκδίδεται διάταγμα ως οι 
παραγράφοι 2 και 3 της Αίτησης.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Διαχ. 390/15 Ο διαχειριστής δεν έχει ακολουθήσει τις Οδηγίες του 
Δικαστηρίου.  Η διαχείριση ορίζεται στις 30.6.21 
ώρα 9:00 π.μ.  Στο μεταξύ να κατατεθούν 
Ενδιάμεσοι ή Τελικοί λογαριασμοί.  Εναντίον του 
διαχειριστή εκδίδεται ένταλμα σύλληψης το οποίο 
να παραμείνει ανεκτέλεστο και να ειδοποιηθεί να 
είναι παρών από το δικηγόρο του. 



Αρ. Αγωγής 1638/12 Η αγωγή σε σχέση με τους Εναγομένους 1 και 3 
ορίζεται για Ακρόαση την 12.10.21 ώρα 10:00 π.μ.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1813/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.4.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2275/17 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για όλους τους 
Εναγομένους την 3.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Ένορκη 
Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων να 
καταχωρηθεί από Ενάγοντες και Εναγομένους 2 και 
3 εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα την πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  2.4.2021 

 

 

Λόγω απουσίας της κας Στ. Βασιλείου, Ε.Δ. τις ακόλουθες υποθέσεις 

επιλαμβάνεται το Δικαστήριο του κ. Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Αρ. Αίτησης 368/20 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 18.5.21, ώρα 09.00 π.μ. σε σχέση με την 

Καθ΄ ης η αίτηση εταιρεία και για Προγραμματισμό σε σχέση με τον Έφορο 

Εταιρειών, αλλά και για να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής  

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από την Καθ΄ ης η αίτηση επεκτείνεται μέχρι 

και την 14.5.21 

 

1620/20 

Η αίτηση ημερ. 8.2.21 ορίζεται για περαιτέρω εξέταση – Απόδειξη για την 

15.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

530/20 

Οδηγίες 26.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από 

πλευράς Εναγομένων 1 και 2, επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 40 ημερών 

από σήμερα 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

815/20 

24.5.21 για να επιδοθεί η κλήση για οδηγίες που έκδοσαν οι Ενάγοντες στους 

Εναγόμενους 3 και 8 και για επίδοση ξανά στους Εναγόμενους 2, 4 και 9 και 

για να τεθεί ενώπιον της φυσικής της Δικαστού, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 



1005/20 

13.5.21, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες δυνάμει της Δ.30 και για να της επιληφθεί 

η φυσική της Δικαστής 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

2445/20 

Η αίτηση ημερ. 19.2.21 ορίζεται 27.4.21, ώρα 09.00 για περαιτέρω απόδειξη 

της αξίωσης των Εναγόντων 

Τη μέρα εκείνη να τοποθετηθούν οι δικηγόροι των αιτητών επί του ζητήματος 

της αναστολής των προθεσμιών δυνάμει του διαδικαστικού κανονισμού αρ. 

6/20, αφού το κλητήριο ένταλμα επιδόθηκε εντός της εν λόγω περιόδου, όπως 

επίσης και η αίτηση 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2165/20 

Η αίτηση ημερ. 23.3.21 ορίζεται για απόδειξη με ένορκη δήλωση και για να της 

επιληφθεί η φυσική της Δικαστής, στις 12.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  2.4.21 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  2.4.21  αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

213/12 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των Εναγομένων 2 και 3  

Η αίτηση ημερ. 23.12.20 αναβάλλεται για Οδηγίες και Προγραμματισμό στις 

29.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 



Τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον των Εναγομένων 2 και 2 

ορίζονται για έλεγχο την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί η αίτηση.  Αυτά 

να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί 

η αίτηση ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης σε σχέση με τους Εναγόμενους 2 και 3 στην 

πορεία και το αποτέλεσμα της 

 

555/14 

Ακρόαση 29.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση  είναι ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα, όλες  οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1141/14 

Ακρόαση 1.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση  είναι ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα, όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2670/14 

Ακρόαση 2.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Λόγω του ότι η παρούσα υπόθεση  είναι ιδιαίτερα παλαιά και θα της δοθεί 

προτεραιότητα, αμφότερες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της 

ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1290/15 

Ακρόαση 1.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

107/17 

Ακρόαση 22.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 



83/20 

Η Αίτηση ομού με τη συμπληρωματική ένορκο δήλωση, ορίζεται για επίδοση 

στις 29.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

878/20 

Εκδίδεται απόφαση 

 

1125/16 

Ακρόαση 29.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

206/18 

Ακρόαση 13.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1733/20 (αίτηση ημερ. 29.12.20) 

17.6.21 για επίδοση, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1865/20 

H αίτηση ημερ. 16.2.21 σε σχέση με τον Εναγόμενο 3 απορρίπτεται με έξοδα 

που αναλογούν σε τούτον, ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο, τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της 

διαδικασίας 

Κατά τα λοιπά σε σχέση με τον Εναγόμενο 3 να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

Σε σχέση με τους Εναγόμενους 1 και 2 η αίτηση ορίζεται ξανά για οδηγίες την 

15.6.21 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης των Εναγομένων 1 και 2 

επεκτείνεται μέχρι και την 11.6.21 

Τα έξοδα της αίτησης σήμερα, σε σχέση με τους Εναγόμενους 1 και στην 

πορεία  

 

 



 

2580/05 

Η αίτηση ημερ. 23.12.21 ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Τυχόν ένσταση από την Καθ΄ ης η αίτηση – Εναγόμενη 2, να καταχωρηθεί μέχρι 

και την 11.6.21 

€1000 εγγύηση η Εναγόμενη 2 -  Καθ΄ ης η αίτηση για να είναι παρούσα 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης 

 

3184/08 

Η αίτηση 28.12.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 30.6.21 

Τυχόν ένσταση από πλευράς του Καθ΄ ου η αίτηση – Εναγόμενου 1, να 

καταχωρηθεί μέχρι και την 25.6.21 

€1.000 εγγύηση ο Καθ΄ ου η αίτηση Εναγόμενος 1 για να είναι παρών  

 

857/16 

Η αίτηση ημερ. 17.6.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 28.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς του Καθ΄ ου η αίτηση – 

Εναγόμενου, επεκτείνεται μέχρι και τις 24.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο Καθ΄  ου η αίτηση – Εναγόμενος να είναι παρών με τους ίδιους όρους 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  

 

2755/16 

Οδηγίες 14.5.21, ώρα 09.00 π.μ., έτσι ώστε να εμφανιστούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου οι δικηγόροι όλων των διαδίκων για να υποβληθεί σχετικό αίτημα 

στο Δικαστήριο. 

Μέχρι τότε οι δικηγόροι κ. κ. Σπύρος Α. Σπύρου και Σία ΔΕΠΕ να ενημερώσουν 

την Εναγόμενη εταιρεία και ή τον εκκαθαριστή αυτής για τη νέα ημερομηνία που 

έχει οριστεί η αγωγή και για την πρόθεση τους να παύσουν να ενεργούν εκ 

μέρους και ή για λογαριασμό τους.  

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αγωγής  

 

703/20 

Η αίτηση ημερ. 29.12.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 29.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και την 24.6.21 



€1.000 εγγύηση ο Καθ΄ ου – Εναγόμενος 1 για να είναι παρών 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση – Εναγόμενης 2, το 

οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 29.6.21 ή μέχρι νεότερης διαταγής του 

Δικαστηρίου 

Έξοδα της αίτησης στην πορεία και αποτέλεσμα της  

 

Γεν. Αίτηση 230/20 

14.6.21 Οδηγίες και περαιτέρω εξέταση 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

Η αίτηση ημερ. 29.3.21 ορίζεται για επίδοση στις 14.6.21  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 703/13 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση στη Γενική Αίτηση 

5, το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο  

1.7.21 για προγραμματισμό και οδηγίες και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης 

που εξεδόθη εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση στη Γενική Αίτηση 5 

Την ίδια ημερομηνία ορίζεται για επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση στη Γενική 

Αίτηση 4 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τον Καθ΄ ου  στη Γενική Αίτηση 5, στην πορεία και 

το αποτέλεσμα της αίτησης 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τον Καθ΄ ου η αίτηση στη Γενική Αίτηση 4, καμία 

διαταγή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Μ. Μυτίδη, 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 02.04.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 2019/20 Εκδίδεται απόφαση ως η Παρ. 6 της ένορκης δήλωσης ημερ 

23.03.2021.  

Αγωγή αρ. 2409/19 Η Κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Επίδοση 17.05.2021 στις 

9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1347/19 Η Αίτηση ημερ. 16.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 25.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2959/18 Ορίζεται για Ακρόαση 26.11.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

Αγωγή αρ. 2833/18 Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα για την εναγόμενη.  Εντός της περιόδου αυτής να 

εφοδιάσει με αντίγραφα την πλευρά της ενάγουσας.  

Ορίζεται για Οδηγίες 25.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία όχι εναντίον της ενάγουσας.  

Αγωγή αρ. 1960/18 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση στην παρουσία του 

δικηγόρου των εναγόντων και του εναγόμενου 2.   

Αγωγή αρ. 1359/18 Η Αίτηση ημερ. 16.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 26.04.2021 

στις 9:00 π.μ. για να δηλωθεί εκ συμφώνου διάταγμα.  

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση 

2 το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Η αίτηση 

παραμένει για επίδοση για την Καθ’  ης η Αίτηση 1 την ίδια 

ημέρα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. Οι δικηγόροι και ο Καθ’  

ου η Αίτηση 2 να είναι παρόντες κατά την πιο πάνω 

ημερομηνία.   



Αγωγή αρ. 516/18 (Κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου) Η Αίτηση ορίζεται για 

περαιτέρω Απόδειξη 05.04.2021 στις 9:00 π.μ. Τυχόν 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Χωρίς έξοδα.   

Αγωγή αρ. 3442/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 25.11.2021 και ώρα 11:00 

π.μ.. Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 2266/16 Έγινε στην παρουσία των δικηγόρων.  Ορίζεται για Οδηγίες 

01.07.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 3363/15 Η Ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται.  Επαναορίζεται για 

Ακρόαση 11.11.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 4782/14 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 05.11.2021 και ώρα 

11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1873/14 Αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση 05.11.2021 

στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Συν. Αγωγές 5940/13 

                      5941/13 

                      5942/13 

Εκδίδεται διάταγμα αποσυνένωσης των πιο πάνω αγωγών.  

Καθεμιά αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα χωρίς καμιά διαταγή για έξοδα.  Περαιτέρω, 

η διαδικασία τριτοδιαδίκου σε έκαστη αγωγή αποσύρεται 

και απορρίπτεται χωρίς έξοδα.  Οποιεσδήποτε τυχόν 

προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται σε όλες τις 

πιο πάνω αγωγές.   

Αγωγή αρ. 1119/12 Αίτηση ημερ. 13.09.20219.  Εκδόθηκε εκ συμφώνου 

διάταγμα στην παρουσία των δικηγόρων και της Καθ’  ης η 

Αίτηση.   

Εταιρεία 40/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση ημερ. 17.03.2021.   

Γεν. Αίτηση 339/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 01.06.2021 στις 9:00 

π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε από πλευράς 

εφεσίβλητου 1.  Έξοδα στην πορεία.  

Γεν. Αίτηση 259/20 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες 25.05.2021 στις 9:00 

π.μ. Δίδεται άδεια για καταχώρηση συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα.  

Γεν. Αίτηση 563/10 Αίτηση ημερ. 20.10.2020.  Ορίζεται για Οδηγίες 09.06.2021 

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

Έξοδα στην πορεία.  



Γεν. Αίτηση 265/09 Η Αίτηση ημερ. 24.09.2020 ορίζεται για Επίδοση 25.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Γεν. Αίτηση 190/11 Αίτηση ημερ. 28.12.2020. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση.  Η αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες 25.05.2021 στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης να 

εκτελεστεί μέχρι τότε.  Έξοδα της αίτηση στην πορεία.  

Γεν. Αίτηση 201/08 Αίτηση ημερ. 23.12.2020.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση.  Ορίζεται για Οδηγίες 

25.05.2021 στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  

Γεν. Αίτηση 524/12 Αίτηση ημερ. 28.09.2020.  Ορίζεται για Επίδοση 25.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Γεν. Αίτηση  264/09 Αίτηση ημερ. 31.08.2020.  Ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 

φορά) 25.05.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι πιο κάτω υποθέσεις ήταν στο πινάκιο ενώπιον της κας Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, Ε.Δ. 

και επιλήφθηκε σήμερα ο κ. Μ. Μυτίδης, Ε.Δ.  

 

Αγωγή αρ. 1260/17 Αίτηση ημερ. 20.05.2020.  Η Ακρόαση της αίτησης 

αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό της 

Ακρόασης 20.05.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  Το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.   

Αγωγή αρ. 323/17 Αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό της 

Ακρόασης 08.06.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 3524/16 Η Ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό 

της Ακρόασης 08.06.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1783/16 Η Ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό 

της Ακρόασης 09.06.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

Αγωγή αρ. 788/16 Η αγωγή είναι ορισμένη για Προγραμματισμό της ακρόασης.  

Ορίζεται εκ νέου για Προγραμματισμό της 09.06.2021 στις 

9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 3410/14 Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό 

της Ακρόαση 07.06.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1550/14 Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό 

της Ακρόασης 07.06.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

Αγωγή αρ. 42/14 Η Ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό 

της Ακρόασης 09.06.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 02.04.2021 
 

Το Δικαστήριο σήμερα επιλαμβάνεται και μέρους των υποθέσεων της εντ. κας Σ. Βασιλείου 
 

Λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση του Covid-19, το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των 

υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν ειδοποιηθούν διαφορετικά 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.99/2009 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες/Προγραμματισμό την 
22.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., το ένταλμα σύλληψης να 
παραμείνει ανεκτέλεστο, το Δικαστήριο να ενημερωθεί για τις 
προσπάθειες διευθέτησης. Χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 271/2007 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 05.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν 
έχει επιδοθεί στην Καθ’ ης η αίτηση (δεν υπάρχει επίδοση 
στον φάκελο του Δικαστηρίου κατά την ώρα που το 
Δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης), τότε για επίδοση. 
Ενόψει της υγειονομικής κατάστασης και του ότι το 
Δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ετεροχρονισμένα, 
χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων/συνηγόρων τους, να 
μην ενεργοποιηθεί ένταλμα σύλληψης που, σε περίπτωση 
ύπαρξης επίδοσης, θα εκδοθεί, εκτός εάν αυτό καταστεί 
αναγκαίο σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.  
 

3.  ΑΓΩΓΗ 6367/2010 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση, χωρίς έξοδα. 

4.  ΑΓΩΓΗ 963/2013 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 05.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε. Σε περίπτωση που δεν έχει 
επιδοθεί στον Καθ’ ου η αίτηση 2/Εναγόμενο 3 (δεν υπάρχει 
η επίδοση στον φάκελο του Δικαστηρίου κατά την ώρα που 
το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης), τότε για 
επίδοση. Ενόψει της υγειονομικής κατάστασης και του ότι 
το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ετεροχρονισμένα, 
χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων/συνηγόρων τους, να 
μην ενεργοποιηθούν εντάλματα σύλληψης που θα εκδοθούν 
σε περίπτωση ύπαρξης επίδοσης, εκτός εάν αυτό καταστεί 
αναγκαίο σε περίπτωση παράλειψης εμφάνισης των Καθ’ ων 
η αίτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.  
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



5.  ΑΓΩΓΗ 988/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.09.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.1115/2013 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ειδοποίηση του 
Κτηματολογίου για τα ΜΕΜΟ 1906/15 Λευκωσίας και 804/15 
Πάφου. Εκδίδεται διάταγμα για το ΜΕΜΟ 1088/2015 
Λεμεσού, και μόλις καταχωριστούν στον φάκελο του 
Δικαστηρίου ειδοποιήσεις για τα άλλα ΜΕΜΟ, θα εκδοθούν τα 
διατάγματα και για εκείνα, με νέο πρακτικό. Ο φάκελος μένει 
στο Δικαστήριο για τον σκοπό αυτό, για έλεγχο την 
05.04.2021. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 4343/2013 Η αγωγή, η οποία έχει σημειωθεί για σύντομη εκδίκαση, 
προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 09.06.2021 
ώρα 10:00 π.μ., για να ακουστεί η περιορισμένη προφορική 
μαρτυρία και να προχωρήσουν οι συνήγοροι με δηλώσεις επί 
παραδεκτών ή με τις προσφωνήσεις τους. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

8.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.752/2014 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 05.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν 
έχει επιδοθεί στους Καθ’ ων η αίτηση ή σε οποιονδήποτε εξ 
αυτών (δεν υπάρχουν επιδόσεις στον φάκελο του 
Δικαστηρίου κατά την ώρα που το Δικαστήριο επιλαμβάνεται 
της υπόθεσης), τότε για επίδοση. Ενόψει της υγειονομικής 
κατάστασης και του ότι το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης ετεροχρονισμένα, χωρίς τη φυσική παρουσία των 
διαδίκων/συνηγόρων τους, να μην ενεργοποιηθούν 
εντάλματα σύλληψης που σε περίπτωση ύπαρξης επιδόσεων 
θα εκδοθούν, εκτός εάν αυτό καταστεί αναγκαίο σε 
περίπτωση παράλειψης εμφάνισης των Καθ’ ων η αίτηση σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.  
 

9.  ΑΓΩΓΗ 4361/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 331/2018 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από 
τη φυσική της δικαστή την 22.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., 
χωρίς έξοδα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 631/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, είναι ταχείας εκδίκασης, 
στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχουν γραπτές 
μαρτυρίες, γίνονταν προσπάθειες διευθέτησης. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
05.07.2021 ώρα 9:00 π.μ.. Σε περίπτωση μη διευθέτησης, 
οι Ενάγοντες να καταχωρίσουν τη γραπτή μαρτυρία τους 
εντός 20 ημερών από σήμερα, και ακολούθως ο Εναγόμενος 
να καταχωρίσει τη δική του γραπτή μαρτυρία εντός 
περαιτέρω 20 ημερών. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 665/2018 Οι αγωγές είναι ήδη συνενωμένες ως προς το θέμα της 
ευθύνης, βάσει ίδιας αίτησης, ημερομηνίας 05.03.2019, και 



ΑΓΩΓΗ 664/2018 

ΑΓΩΓΗ 666/2018 

κατόπιν διατάγματος ημερομηνίας 21.03.2021. Δεν φαίνεται 
να υπήρξε μεταγενέστερη αποσυνένωση. Οι συνενωμένες 
αγωγές είναι ορισμένες για ακρόαση την 22.11.2021. Η νέα 
αίτηση για συνένωση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
665/2018 και είναι ορισμένη σήμερα απορρίπτεται, καμία 
διαταγή για έξοδα, εκτός εάν καταδειχθεί διαφορετικός λόγος, 
και για τον σκοπό αυτό, ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο μέχρι 
την 05.04.2021. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1199/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.12.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1304/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.01.2022 ώρα 
11:00 π.μ.. Σε περίπτωση που η πλευρά των Εναγόμενων 
θέλει να παρουσιάσει προφορική μαρτυρία, να καταχωρίσει 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός 
περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1468/2018 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που 
θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
05.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε. Έξοδα στην πορεία. 
(Σημ.: εάν θα γίνει αίτηση τροποποίησης, να μην 
ακολουθηθούν οι οδηγίες). 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1616/2018 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 05.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε. Ενόψει της υγειονομικής 
κατάστασης και του ότι το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης ετεροχρονισμένα, χωρίς τη φυσική παρουσία των 
διαδίκων/συνηγόρων τους, να μην ενεργοποιηθούν 
εντάλματα σύλληψης, εκτός εάν αυτό καταστεί αναγκαίο σε 
περίπτωση παράλειψης εμφάνισης σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.  
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2300/2018 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 05.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε. Ενόψει της υγειονομικής 
κατάστασης και του ότι το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης ετεροχρονισμένα, χωρίς τη φυσική παρουσία των 
διαδίκων/συνηγόρων τους, να μην ενεργοποιηθούν 
εντάλματα σύλληψης, εκτός εάν αυτό καταστεί αναγκαίο σε 
περίπτωση παράλειψης εμφάνισης σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία.  
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1403/2018 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί κοινή 
υπεράσπιση των Εναγόμενων 1-8) με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγόμενων 1-8, 
όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 



19.  ΑΓΩΓΗ 792/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται υπεράσπιση 
του Εναγόμενου 1, την ώρα που το Δικαστήριο επιλαμβάνεται 
της υπόθεσης. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 
22.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., τυχόν υπεράσπιση να 
καταχωριστεί 4 ημέρες προηγουμένως. Εάν έχει καταχωριστεί 
και απλά δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου, το 
Δικαστήριο θα επιληφθεί εκ νέου της αίτησης τότε, για τον 
ανάλογο χειρισμό. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1427/2019 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από 
τη φυσική της δικαστή την 22.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., 
χωρίς έξοδα. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1769/2019 Είναι ορισμένη η αγωγή για Οδηγίες βάσει της κλήσης για 
οδηγίες του Εναγόμενου 5/εξ ανταπαιτήσεως Ενάγοντα, ενώ 
εκκρεμεί και αίτηση της Ενάγουσας για απόφαση εναντίον 
των Εναγόμενων 1 και 6, λόγω παράλειψης καταχώρισης 
υπεράσπισης. Η αίτηση για απόφαση εναντίον των 
Εναγόμενων 1 και 6 ορίζεται για τελευταία φορά για 
απόδειξη την 05.07.2021 ώρα 8:30 π.μ. τυχόν 
υπερασπίσεις το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως, έξοδα 
στην πορεία όχι εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. Την ίδια 
ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες η Ανταπαίτηση του 
Εναγόμενου 5, μέχρι να οριστεί για Οδηγίες και η απαίτηση 
της Ενάγουσας, χωρίς έξοδα. Τυχόν κλήση για οδηγίες της 
Ενάγουσας, εάν/όταν συμπληρωθούν τα δικόγραφα σε σχέση 
με την απαίτησή της, μπορεί να οριστεί την ίδια ημέρα. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1936/2019 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσεων για 
οδηγίες αμφότερων των πλευρών. Δίδονται οδηγίες, η 
Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 ημερών από σήμερα, 
να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 05.07.2021 ώρα 9:00 π.μ.. 
Μέχρι τότε, να προωθηθούν τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα. Σε περίπτωση που οι διάδικοι δεν επιθυμούν τη 
συνεκδίκαση απαίτησης/ανταπαίτησης, να το δηλώσουν ως 
τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2037/2019 Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 05.07.2021 ώρα 
8:30 π.μ., για να εξαντληθεί το περιθώριο εμφάνισης του 
Εναγόμενου, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έγινε η 
επίδοση, της προθεσμίας σε συνάρτηση με το γεγονός ότι 
ήταν υπό αναστολή οι προθεσμίες, ενόψει και του ότι 
πρόκειται για σχετικά μεγάλο χρηματικό ποσό. Εάν μέχρι την 
05.07.2021 δεν καταχωριστεί εμφάνιση, το Δικαστήριο θα 
προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης, χωρίς να χρειάζεται 
άλλο διάβημα από πλευράς της Ενάγουσας. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 2632/2019 Η αίτηση των Εναγόμενων 1 και 2 ημερομηνίας 17.11.2020 
απορρίπτεται, με συνοπτική διαδικασία, χωρίς έξοδα: Η 



Ενάγουσα καταχώρισε κλήση για οδηγίες την 17.11.2020, 
ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση των δικογράφων αναφορικά 
με τον Εναγόμενο 3 και δεν υπάρχει παράλειψη προώθησης 
της απαίτησής της, έχοντας υπόψη ότι η υποχρέωσή της να 
εκδώσει κλήση για οδηγίες δημιουργείται από τη 
συμπλήρωση των δικογράφων για όλους τους Εναγόμενους. 
Είναι ορισμένη και η αγωγή για Οδηγίες, βάσει της κλήσης για 
οδηγίες της Ενάγουσας στην οποία όλοι οι Εναγόμενοι 
καταχώρισαν τα δικά τους Παραρτήματα, αποδεχόμενοι την 
κλήση. Δίδονται οδηγίες η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 
60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που 
θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
05.07.2021 ώρα 9:00 π.μ.. Μέχρι τότε, να προωθηθούν 
τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα. Έξοδα στην πορεία. 

25.  ΑΓΩΓΗ 2679/2019 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί Έκθεση 
Απαίτησης) με έξοδα υπέρ του Εναγόμενου/Αιτητή και 
εναντίον του Ενάγοντος/Καθ’ ου η αίτηση όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 3106/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται υπεράσπιση 
του Εναγόμενου 1, την ώρα που το Δικαστήριο επιλαμβάνεται 
της υπόθεσης. Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 
22.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., τυχόν υπεράσπιση να 
καταχωριστεί 4 ημέρες προηγουμένως. Εάν έχει καταχωριστεί 
το δικόγραφο και απλά δεν βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου, το Δικαστήριο θα επιληφθεί εκ νέου της αίτησης 
τότε, για τον ανάλογο χειρισμό. 
 

27.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.332/2020 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχουν επιδόσεις της 
αίτησης, την ώρα που το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της 
υπόθεσης, ωστόσο μπορεί να έχει επιδοθεί η αίτηση. Εάν δεν 
έχει επιδοθεί η αίτηση, ορίζεται για επίδοση την 
05.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., εάν υπάρχουν επιδόσεις, μόλις 
καταχωριστούν στον φάκελο του Δικαστηρίου και νοουμένου 
ότι δεν υπάρξει ειδοποίηση εμφάνισης, το Δικαστήριο θα 
προχωρήσει στην εξέταση της αίτησης, για σκοπούς έκδοσης 
διατάγματος. Για τον σκοπό αυτό, ο φάκελος παραμένει στο 
Δικαστήριο για έλεγχο την 05.04.2021. 
 

28.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 604/2020 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/προγραμματισμό την 
22.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., σε περίπτωση διευθέτησης, θα 
γίνει ανάλογος χειρισμός τότε. Χωρίς έξοδα. 

29.  ΑΓΩΓΗ 960/2020 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί Έκθεση 
Υπεράσπισης) με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας/Αιτήτριας και 
εναντίον του Εναγόμενου/Καθ’ ου η αίτηση όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 

30.  ΑΓΩΓΗ 2266/2020 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται, ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα. 



31.  ΑΓΩΓΗ 2456/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 09.04.2021 ώρα 8:30 π.μ. Τα έξοδα στην πορεία. Οι 
αγορεύσεις μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά.  

 

 

1. Υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο συμπληρωμένο Πινάκιο για κάποιο λόγο δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας και δεν έχουν έρθει 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Όταν θα έρθουν, θα τους επιληφθεί το Δικαστήριο. 

 

2. Τυχόν e-mails θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση. Έγγραφα που δεν βρίσκονται 

στον φάκελο του Δικαστηρίου αναγκαστικά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το Δικαστήριο ενημερωθεί σχετικά.  

 

3. 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. Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν λόγω της παλαιότητάς τους. 

Εάν υφίσταται κώλυμα για την έναρξη ή συνέχιση μιας ακρόασης, να υπάρχει επικοινωνία. Το Δικαστήριο νοείται πως δεν θα ενημερώνει 

προηγουμένως για την ακρόαση αιτήσεων η ακρόαση των οποίων δεν έχει να κάνει με τη χρονική τους σειρά και η παρουσία σε αυτές 

είναι απαραίτητη (π.χ. αιτήσεις έρευνας ή αιτήσεις παρακοής), ούτε για υποθέσεις η ακρόαση των οποίων γίνεται στη βάση ενόρκων 

δηλώσεων. Οι τελευταίες, εκτός απροόπτου, γίνονται και ο χρόνος που ορίζονται είναι χρόνος που δεσμεύει το Δικαστήριο για να τις 

ακούσει. 

 

4. Σε περίπτωση που δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους που δεν έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας 

ούτε είναι ήδη ταχείας εκδίκασης, είτε γιατί αφορούν μόνο σε νομικά ζητήματα είτε γιατί υπάρχει μόνον 1 μάρτυρας/σύντομη μαρτυρία 

είτε γιατί επιθυμούν να εκδικαστούν ως ταχείας εκδίκασης/με γραπτή μαρτυρία, κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας με τους αντιδίκους 

τους, να ενημερώσουν το Δικαστήριο, ώστε να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί παράλληλος πίνακας τέτοιων γρήγορων 

υποθέσεων/προγραμματισμός με βάση τη δική τους χρονολογική σειρά. Για ορισμένες από αυτές, πιθανόν να υπάρχει δυνατότητα κατά 

καιρούς να ακούγονται/ολοκληρώνονται στα ενδιάμεσα αυτών που έχουν μεν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας αλλά η ακρόαση των 

οποίων μπορεί να διαρκεί λόγω έκτασης της μαρτυρίας τους. 

 

Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας (ομάδα Α/Β) 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05.04.2021 Συνεχιζόμενη 

2.  2875/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΧΧ Ολοκληρώθηκε 
Αγορεύσεις 

3.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 06.04.2021 Θα αρχίσει 

4.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 14.05.2021 Πρέπει να αρχίσει 

5.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΧΧ Ολοκληρώθηκε 
Αγορεύσεις   

6.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 13.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

7.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 15.04.2021 Συνεχιζόμενη 

8.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 20.04.2021 Συνεχιζόμενη   

9.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 12.04.2021 
16.04.2021 

Συνεχιζόμενη  

10.  5868/2012 
& 
5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 24.03.2021 Συνεχιζόμενη/Θα 
διευθετηθεί 

11.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 14.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

12.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 07.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

13.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 21.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

14.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.  4343/2013 ΑΤΥΧΗΜΑ 09.06.2021 1 συντ. μάρτυρας 

2.  ΕΦ.475/2016 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 12.05.2021 Αντεξέταση 

3.  ΕΦ.1/2019 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 18.05.2021 Αντεξέταση 

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος) 

τηλ. 25806276, email: yioannou@dc.judicial.gov.cy  

Για πολύ επείγοντα θέματα κα Χρίστια Μίτλεττον (δικαστής): cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Xρ. Παπαλλά, Ε.Δ.  

 

Το Δικαστήριο λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ, για την αντιμετώπιση του 

Κορωνοϊου, επιλαμβάνεται των υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των 

συνηγόρων τους, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική προηγούμενη ειδοποίηση από το Δικαστήριο, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη συναπόφαση του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λεμεσού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού 

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 2/4/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. 

 

Αγωγή 307/16 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  27.10.2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

2. 

 

Αγωγή 2534/16 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  3.11.2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

3. 

 

Αγωγή 2795/16 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  9.11.2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

4. 

 

Αγωγή 2773/15 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  10.11.2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

5. 

 

Αγωγή 3020/15 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  11.11.2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 



 

 

 

6. 

 

Αγωγή 4692/15 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  12.11.2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

7. 

 

Αγωγή 4328/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  16.11.2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

8. 

 

Αγωγή 3211/20 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

9. 

 

Αγωγή 1319/19 

 

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό 

στις 19.5.2021 ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

10. 

 

Αγωγή 2810/20 

Η αίτηση ημ. 23.3.21 για απόφαση λόγω μη εμφάνισης εναντίον 

των 2, 5, 7 και 8 ορίζεται για Απόδειξη με ένορκη δήλωση στις 

19.4.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

11. 

 

Αγωγή 2053/19 

 

Η κλήση για οδηγίες παραμένει την 19.5.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα 

στην πορεία.  Μέχρι τότε να ολοκληρωθούν τα όσα αναφέρονται 

στα ηλεκτρονικά μηνύματα ημ. 31.3.21. 

 

12. 

 

Αγωγή 1140/20 

Η αίτηση ημ. 6.11.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εναντίον του εναγόμενου 1, ορίζεται για Απόδειξη 

την 7.6.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

13. 

 

Αγωγή 216/13 

Η αγωγή σήμερα ήταν ορισμένη για να ξεκινήσει.  Ένεκα των 

δηλώσεων των δικηγόρων ότι έχουν καταλήξει σε εξώδικο 

συμβιβασμό, η υπόθεση αναβάλλεται και ορίζεται την 22.4.2021 

ώρα 9.00 για να δηλωθεί.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

14. 

 

Γεν. Αιτ. 756/12 

Η αίτηση μην. Δόσεων ημ. 28.12.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

23.6.2021 ώρα 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.  Την επόμενη δικάσιμο η δικηγόρος να παρουσιάσει 

την καθ’ ης η αίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 



15. Αγωγή 2573/14 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 22.12.21 ορίζεται για Οδηγίες την 

23.6.2021 ώρα 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση το οποίο να 

παραμείνει ανεκτέλεστο ένεκα της δέσμευσης του δικηγόρου του, 

η οποία φαίνεται στο ηλεκτρονικό του μήνυμα που καταχωρείται 

στο φάκελο του Δικαστηρίου. 

 

16. 

 

Αγωγή 2586/20 

 

Η αίτηση ημ. 23.3.21 ορίζεται για Οδηγίες την 14.4.2021 ώρα 

9.00.  Στο φάκελο του Δικαστηρίου υπάρχει εμφάνιση.  Οι 

δικηγόροι των εναγόντων-αιτητών να ελέγξουν το θέμα και να 

τοοποθετηθούν ανάλογα στις 14.4.21 με ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

17.  

 

Αγωγή 705/20 

 

Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 29.12.20 

Η υπόθεση ορίζεται στις 14.6.2021 ώρα 9.00 με σκοπό να 

προσκομίσει ο εναγόμενος 3 στους ενάγοντες-αιτητές όλα τα 

οικονομικά του δεδομένα.  Για τον καθ’ ου 1 ορίζεται εκ νέου για 

Επίδοση την ίδια ημέρα. 

 

18. 

 

Αγωγή 279/20 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Αποσύρεται και απορρίπτεται και η αίτηση ημ. 

17.6.20.  Καμία διαταγή για έξοδα. Προηγούμενες διαταγές για 

έξοδα ακυρώνονται.   

 

19. 

 

Αγωγή 2084/18 

Η αίτηση μην. Δόσεων ημ. 8.11.19 ορίζεται για Οδηγίες στις 

8.6.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

20. 

 

Αγωγή 1861/20 

Η κλήση για οδηγίες ημ. 6.11.20 ορίζεται εκ νέου στις 7.6.2021 η 

ώρα 9.00 έτσι ώστε ο δικηγόρος των εναγόντων να διαπιστώσει 

κατά πόσο μπορεί να επιδώσει τελικώς την αγωγή στον 

εναγόμενο 1 και να αποφασίσει αναλόγως εάν θα προωθήσει την 

αγωγή τελικά εναντίον του.  Έξοδα στην πορεία. 

21. Αγωγή 739/19 Η αίτηση ημ. 12.12.19 ορίζεται για Έλεγχο του Ε/Σ την 9.6.2021 

ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

22. Γεν. Αιτ. 381/16 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 31.8.20 εναντίον των 2 και 3 

Η αίτηση αναφορικά με την καθ’ ης η αίτηση 2 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης.  Αναφορικά με τον καθ’ ου η αίτηση 3 

ένεκα της απουσίας του ορίζεται για Έλεγχο του Ε/Σ την 

8.6.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

23. Αγωγή 3081/19 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 29.12.20 έχει επιδοθεί στους καθ’ ων 

1 και 2.  Ένορκες δηλώσεις καταχωρούνται στο φάκελο ως 

τεκμήρια Α και Β.  Καμία εμφάνιση.  Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των 

Καθ’ ων 1 και 2 τα οποία ορίζονται για Έλεγχο την 24.6.2021 

ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 



 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 

 

 

 

E-mail επικοινωνίας: κα Έλενα Χριστοφίδου: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25806215. 
Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο που πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο να γίνονται οι 

απαραίτητες διευθετήσεις έτσι ώστε αυτό να βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου την ημέρα 

που είναι ορισμένη η υπόθεση. 

24. Γεν. Αιτ. 331/01 Στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει ένορκη δήλωση επίδοσης μιας 

αίτησης μηνιαίων δόσεων εναντίον του καθ’ ου η αίτηση 3.  Η 

πρωτότυπη αίτηση, όμως δεν βρίσκεται στο φάκελο.  Ως εκ 

τούτου οι δικηγόροι να τοποθετηθούν σχετικά την 11.6.2021 ώρα 

9.00 ημερομηνία κατά την οποία εκκρεμεί η αίτηση ημ. 18.12.20 

εναντίον των 2 και 4. 

25. Αγωγή 1707/06 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 30.12.20  

Η αίτηση έχει επιδοθεί στον καθ’ ου 1, στο φάκελο υπάρχει 

ένορκη δήλωση επίδοσης.  Καθ’ ου η αίτηση 1 απών.  Εκδίδεται 

Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου 1 το οποίο ορίζεται για Έλεγχο του Ε/Σ 

την 9.6.2021 στις 9.00. Την ίδια ημερομηνία ορίζεται για επίδοση 

στον καθ’ ου 2.  Έξοδα στην πορεία. 

26. Γεν. Αιτ. 9/09 Η αίτηση μην. Δόσεων ημ. 31.8.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

22.6.2021 ώρα 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων η αίτηση τα οποία να 

παραμείνουν υπό αναστολή.  Έξοδα στην πορεία. 

27. Αίτηση 419/19 

(ορισμένη 

30.3.21) 

Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης σήμερα, αφού υπήρξε απώλεια 

του ηλεκτρονικού μηνύματος των αιτητών.  Η αίτηση ορίζεται για 

Ακρόαση την 27.9.2021 ώρα 11.00.  Ένεκα της διαφωνίας των 

μερών για τον τρ όπο διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας, 

να είναι έτοιμοι να αγορεύσουν ως προς τον καθορισμό 

ακρόασης.  Έξοδα στην πορεία. 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγ. 4463/12 22.3.21 Eπιφυλάχθηκε 

απόφαση 

2. Αγ. 2357/12 19.03.21 Επιφυλάχθηκε 

απόφαση 

3. Αγ. 374/12 06.04.21 & 15.4.21  Συνεχιζόμενη 

4. Αγ. 3413/12 5.4.21 Συνεχιζόμενη 

5. Αγ. 4968/13 21.5.21 Γρ. Αγορεύσεις 
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ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ κας ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΗΝ 2.4.2021 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο κος ΧΡ. ΠΑΠΑΛΛΑΣ 

 

 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αίτηση 722/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό από τον φυσικό της 

δικαστή την 20.5.2021 ώρα 09:00. Καμία διαταγή για έξοδα. 

2. Αγωγή 2019/09 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερομηνίας 24.9.20 ορίζεται εκ νέου 

για Επίδοση την 7.6.2021 ώρα 09:00. Χωρίς έξοδα. 

 

3. Γεν. Αιτ. 157/14 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 9.9.20 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση 

την 4.6.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

4. Γεν. Αιτ. 290/20 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό από τον φυσικό της 

δικαστή την 14.4.2021 ώρα 09:00. Χωρίς έξοδα. 

5. Γεν. Αιτ. 251/14 Η αίτηση ημ. 28.12.20 ορίζεται για Επίδοση την 14.6.2021 στις 

9.00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

6. Συν. Αγ. 2982/13 

και 6097/13 

Οι αγωγές ορίζονται για Προγραμματισμό από τον φυσικό της 

δικαστή την 7.6.2021 ώρα 09:00. Έξοδα στην πορεία. 

7. Αγωγή 585/06 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 23.12.20 εναντίον του καθ’ ου η αίτηση 

5.  

Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση 

επίδοσης, παρά τη δήλωση του δικηγόρου στο ηλεκτρονικό του 

μήνυμα.  Ως εκ τούτου η αίτηση ορίζεται για Επίδοση την 

22.6.2021 ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

8. Αγωγή 1160/13 Η αίτηση ημ. 29.12.20 ορίζεται για Περαιτέρω απόδειξη την 

5.4.2021 ώρα 9.00 έτσι ώστε να τοποθετηθούν σχετικά οι 

δικηγόροι για την προώθηση της αίτησης του.  Ταυτόχρονα στο 

φάκελο της υπόθεσης υπάρχει επιστολή απόσυρσης της αγωγής.  

Σε προσπάθεια επικοινωνίας με τους δικηγόρους δεν υπήρξε 

ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις.  Οι δικηγόροι να 

εμφανιστούν την Δευτέρα ενώπιον του φυσικού Δικαστή της 

υπόθεσης και να τοποθετηθούν σχετικά. 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021  

και των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια προσπάθειας 

παρεμπόδισης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 02.04.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

18147/17 ορίζεται για  ακρόαση  στις 24.09.2021  στις (10:30) 

6949/19 ορίζεται για ακρόαση και έλεγχο για κατηγ. 2 στις 15.10.2021  στις (09:00) 

19820/19 ορίζεται για ακρόαση στις 14.10.2021  στις (10:30) 

23816/19  ορίζεται για ακρόαση στις 12.10.2021 στις (10:30) 

13837/20 ορίζεται για ακρόαση στις 08.10.2021 στις (10:30).  Το διάταγμα σε 

ισχύ. 

14570/17 ορίζεται για ακρόαση στις 04.06.2021 στις (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 28.05.2021 (09:00) 

19425/19  

11184/20 

16219/20 

16908/20 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 
Νομικές Αρωγές 28.05.2021 στις (09:00) 

618/20 

619/20 

760/20 

884/20 

886/20 

 

 



Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  27.05.21 στις 9 π.μ.) 

1576/21 

1579/21 

 

 

1574/21 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

1575/21 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

1577/21 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

1580/21 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

1581/21 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

1582/21 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή για τους 

κατηγορούμενους 1, 2 και 3 

 

13220/20 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

13223/20 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

13224/20 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

13225/20 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

13226/20 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

13227/20 Απάντηση 27.05.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

 

12414/20 Έγινε Απόδειξη 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

13219/20 

13221/20 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

M. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, Ε.Δ. 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 4.2.21 και 

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 5.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες την 2.4.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

19810/19 ορίζεται στις 28.9.21 (10:30)  

19354/19 ορίζεται στις 28.9.21 (10:30)   

14834/19 ορίζεται στις 28.9.21 (10:30)   

64/20 ορίζεται στις 28.9.21 (10:30)  

19809/19 ορίζεται στις 28.9.21 (10:30)   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

14889/20 ορίζεται στις 20.5.21 (09.00)  

1098/21 ορίζεται στις 20.5.21 (09:00) 

1102/21 ορίζεται 20.5.21 και η νομική αρωγή 104/21 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ 

15911/20 στις 14.4.21 και ώρα 9:00 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 20.5.21 

15901/20  1093/21 

15902/20  1094/21 

15904/20  1095/21 

15905/20  1096/21 

15906/20  1097/21 

15907/20  15908/20  1099/21  15910/20 

1100/21  1101/21 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 
 

 ΧΡ. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ, Ε.Δ. 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 4.2.21 και 

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 11.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 2.4.21 ορίζονται ως 

ακολούθως:    

ΑΚΡΟΑΣΗ 

12605/18 oρίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 (10:30) 

1536/19 oρίζεται για ακρόαση στις 16.9.21 (10:30) 

3139/19 ορίζεται για ακρόαση στις 16.9.21 (10:30)  

8971/19 ορίζεται για ακρόαση στις 16.9.21 (10:30)  

12633/20 ορίζεται για ακρόαση στις 20.9.21 (10:30)  

 
 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ στις 20.5.21 (09:00) 

1559/21 

1562/21 

 
 
ΕΠΙΔΟΣΗ στις 18.6.21 (09:00) 

1556/21 

1558/21 

1560/21 

1561/21 

 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

13230/20 

 

 

 



ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

11175/20 

11177/20 

11890/20 

11892/20 

11896/20 

13232/20 

13233/20 

13235/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΡΟΧΑΙΟΥ  -  ΕΝΩΠΙΟΝ  Σ.  ΣΥΜΕΟΥ, Ε.Δ. 

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

02 Απριλίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 02.04.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

• 1835/20     ορίζεται για Ακρόαση στις 06.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 795/20     ορίζεται για Ακρόαση στις 06.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 4497/20  ορίζεται για Προγραμματισμό στις 28.04.2021 στις 

9:00 π.μ.  

 

 

 

Για σκοπούς προγραμματισμού του προγράμματος των συνηγόρων το 

Δικαστήριο σας ενημερώνει ότι θα αρχίσει να επιλαμβάνεται πέραν των 

υποθέσεων που έχουν καταχωρηθεί το έτος 2018 και των υποθέσεων 

που έχουν καταχωρηθεί κατά το έτος 2019 και είναι ορισμένες για 

ακρόαση.  Συνεπώς οι συνήγοροι θα ήταν καλό να επικοινωνούν με τις 

στενογράφους του Δικαστηρίου για σκοπούς προγραμματισμού. 

 

Όσες υποθέσεις έχουν επιδοθεί και ήταν ορισμένες για να εμφανιστούν οι 

κατηγορούμενοι για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και οι 

υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες για επίδοση, αναβάλλονται και ορίζονται 

την 22.07.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 02.04.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 21.05.2021 

για τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες οδηγίες σε περίπτωση που 

έχουν δοθεί εξαιρουμένων των υποθέσεων που έγιναν στην 

αίθουσα του Δικαστηρίου ως καθορίζονται στην Ανακοίνωση 

του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 05 & 12 

Φεβρουαρίου 2021. 

Το αναλυτικό πινάκιο της λίστας των υποθέσεων που είχε ενώπιον 

του το Δικαστήριο κατά την πιο πάνω ημερομηνία και το οποίο 

ετοιμάζεται και εκδίδεται από το Ποινικό Πρωτοκολλητείο του Ε.Δ. 

Λεμεσού μπορείτε να τo βρείτε καθημερινά στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στον πιο κάτω σύνδεσμο.   

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-

lawyers/news-14/limassol 

 

Όσοι δικηγόροι προτίθενται να εμφανιστούν για την 

εκπροσώπηση κατηγορούμενων σε υποθέσεις που δεν 

εμφανίζονται ήδη να ενημερώνουν γραπτώς τον φάκελο του 

Δικαστηρίου μέσω της στενογράφου του Δικαστή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση κατωτέρω καθότι σε αντίθετη 

περίπτωση ενδεχόμενα η υπόθεση να προχωρήσει σε 

απόδειξη. Oι υποθέσεις σκυβάλων, επαγγελματικών 

αδειών, τροχονομίας και καταδολιεύσεων θα γίνονται 

κανονικά. 

 

Σημείωση: Για ζητήματα που αφορούν τις υποθέσεις των ιδιωτικών ποινικών 

του Ε.Δ. Λεμεσού μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Παναγή 

τηλεφωνικά στο 25806272 ή δια email mpanayi@dc.judicial.gov.cy  

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
mailto:mpanayi@dc.judicial.gov.cy


MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

2.4.21 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

1. 14/21  - Eκδόθηκε τελικό διάταγμα. 

 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 1/21  -  Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για απόδειξη στις  22.4.21.  

Δόθηκαν οδηγίες όπως ετοιμαστεί έκθεση του Γραφείου 

Ευημερίας.  Εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα. 

 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών:     

1. 53/19  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε  για απόδειξη στις  

15.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση   μέχρι τις  

14.4.21.  Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε εκ νέου γι’ 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  15.4.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

Δικαιοδοσία  εγγραφής απόφασης 1/21:  Η αίτηση 

απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης. 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

02.04.21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

476/15 

 

Η Ακρόαση της υπόθεσης θα διεξαχθεί κανονικά ως είναι 

ορισμένη. 

62/18 

63/18 

64/18 

 

 

 

 

Mέχρι τις 07/06/21:  

(α)  Το Ταμείο Πλεονασμού να καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και  

(β) οι δικηγόροι όλων των πλευρών να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο συνένωσης και συνεκδίκασης των τριών 

αιτήσεων και να πληροφορήσουν σχετικά το Δικαστήριο. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 18/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

113/19 

118/19 

119/19 

 

 

 

 

Άδεια δίνεται στους Αιτητές να αποσύρουν την κλήση για 

οδηγίες που καταχωρήθηκε στις 03/11/20.   

Εκδίδεται στη βάση της κλήσης για οδηγίες ημερ. 15/11/19 

διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 5 μηνών από σήμερα.  Στην ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται 

αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύπτονται.   

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 17/09/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

389/19 

 

 

 

 

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

εκ μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση στην οποία να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν με την 

ένορκη δήλωση ημερ. 09/11/20 να καταχωρηθεί μέχρι τις 

21/05/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

226/20 

 

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25.   



 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

356/20 

377/20 

 

 

Το Ταμείο να καταχωρήσει το Παράρτημα Τύπος Αρ. 25.  Οι 

υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 04/06/21 η ώρα 

09.00π.μ. 

389/20 

 

 

 

 

 

1. Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 4 μηνών από σήμερα.  

Στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να 

επισυνάπτονται αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλύπτονται.   

2. Μέχρι τις 13/10/21 να καταχωρηθεί κοινός κατάλογος 

παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων.  

3. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/10/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

410/20 

 

 

 

 

Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 28/05/21 η 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 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 2/04/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

399/19 H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 25/5/2021.  Τυχόν 

από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι 

την 18/5/2021. 

369/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 1/6/2021.  Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από την Αιτήτρια να 

καταχωρηθούν μέχρι την 24/5/2021. 

547/14 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 16/4/2021.   

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

στο τηλέφωνο 22369700 ή 22369701 ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον 

αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 2/4/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε95/18 

Αίτηση ημ. 24/3/2021 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 18/5/2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 12/5/2021.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Ε38/15 

Αίτηση έρευνας ημ. 5/3/2021 

Επαναορίζεται για επίδοση στις 28/5/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

Ε66/19 

Εκδίδεται διάταγμα παραπομπής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, εκτός της 

θεραπείας υπ’ αρ. 6 η οποία απορρίπτεται.  Έξοδα της διαδικασίας υπέρ της Καθ’ ης, 

μειωμένα όμως κατά το ένα τρίτο. 

(Υπάρχει αναλυτικό πρακτικό) 

 

Ε176/19 

Αίτηση έρευνας ημ. 5/11/2020 

Εκδόθηκε σχετικό διάταγμα.  Η συμφωνία των μερών έχει καταστεί Κανόνας Δικαστηρίου.   

Το σχετικό διάταγμα θα συνταχθεί όταν καταχωρηθεί υπογεγραμμένη από τους 

δικηγόρους των διαδίκων η σχετική αλληλογραφία ημ. 31/3/2021 που στάλθηκε στο 

Δικαστήριο.   

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



Κ30/17 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 26/5/2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση 

εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση. 

 

Κ37/20 

Αίτηση ημ. 23/9/2020 

Ορίζεται για οδηγίες στις 9/4/2021 στις 9.00 π.μ.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                      Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 


