
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5.4.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2350/20 H αίτηση ημερ. 24.2.2021 ορίζεται γι’  ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις 

30.6.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

Η αίτηση ημερ. 19.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 30.6.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

1219/19 Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη 27.5.2021, η ώρα 09.00 εκτός αν ο 

Εναγόμενος καταχωρίσει Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Περαιτέρω οι Ενάγοντες 

να τοποθετηθούν σε σχέση με τις αιτούμενες λεπτομέρειες σύμφωνα με το 

ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 2.4.2021. 

 

78/17 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 6.10.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

77/17 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση  4.10.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

4027/15 Καμιά πλευρά δεν έχει προσκομίσει γραπτές αγορεύσεις.  Η ακρόαση 

αναβάλλεται.  Η αίτηση ημερ. 25.2.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 11.6.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

3380/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται γι’  ακρόαση 8.10.2021, η ώρα 10.30.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

119/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α της αίτησης. 



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 5.4.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

207/19 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.6.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δύο πλευρές να 

προβούν σε καταχώριση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τότε. 

 

3188/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 3.6.2021, η ώρα 09.00 ώστε να 

προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της. 

 

1710/15 Η αίτηση ημερ. 18.3.2021 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα. 

 

610/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 4.6.2021, η ώρα 09.00 ώστε να 

προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

3162/12 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 11.6.2021, η ώρα 09.00.  Αίτηση τροποποίησης 

εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωριστεί μέχρι τότε και να οριστεί την ίδια 

ημέρα. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

120/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

6/19 Η Αίτηση ημερ. 19.5.2020 ορίζεται για οδηγίες 31.5.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε.  Ο Καθ’  ου η Αίτηση να είναι παρών με την ίδια εγγύηση. 

 



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

5.4.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 727/20 Η αίτηση ημερ. 21.7.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 1990/18 Κανένας λόγος δεν έχει παρασχεθεί που να 

δικαιολογεί την παράταση του χρόνου για την 

Ένορκη Αποκάλυψη των Εναγομένων αρ. 2 και 

3. Η Δ.30 τροποποιήθηκε ακριβώς ώστε να 

τηρούνται τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που 

παρέχονται. Συνεπώς το αίτημα για παράταση 

δεν εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 

24.5.2021 ώρα 8.45π.μ. Όλοι οι διάδικοι να 

καταχωρίσουν μέχρι τότε Ονομαστικούς 

Καταλόγους με Σύνοψη Μαρτυρίας. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1425/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

11.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4992/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

19.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 224/14 Η αίτηση ημερ. 18.3.2021 και η αίτηση για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση ορίζονται για 

οδηγίες την 14.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Οι 

Ενστάσεις να καταχωριστούν μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4751/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

20.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2876/12 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Αίτηση αρ. 118/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 



 

Αίτηση αρ. 54/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος (1) της 

Αίτησης ημερ. 24.3.2021. Οι Καθ’ων η Αίτηση να 

καταχωρίσουν εμφάνιση μέχρι την 20.5.2021. 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 2 της 

Αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

5.4.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1663/20 Η αίτηση ημερ. 11.12.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

των Αιτητών. 

Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση ημερ. 26.8.2020 

 

Αγωγή αρ. 2772/19 Δίδεται για τελευταία φορά χρόνος 5 ημερών για 

καταχώριση της Υπεράσπισης των Εναγομένων αρ. 1, 

2, 3, 4 και 6. Η αίτηση ημερ. 26.6.2020 ορίζεται για 

απόδειξη την 12.4.2021 ώρα 8.45π.μ. εκτός αν 

καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον μέχρι την 

9.4.2021. Οι Ενάγοντες να είναι έτοιμοι για 

απόδειξη.Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1941/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 20.5.2021 ώρα 

8.45π.μ. Μέχρι τότε όλοι οι διάδικοι να καταχωρίσουν 

Ονομαστικούς Καταλόγους με Σύνοψη Μαρτυρίας. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1700/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 20.10.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3384/13 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 21.10.2021 ώρα 

10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1966/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 25.10.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 121/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

Αίτηση αρ. 102/20 Η αίτηση ημερ. 12.6.2020 ορίζεται για οδηγίες την 

19.5.2021. Η Ένσταση των Καθ’ων η Αίτηση αρ. 3 να 

καταχωριστεί απαραιτήτως μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Θ. Θωμά, Α.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 05/04/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. 1221/14 Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 28.2.2022 στις 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2. 3143/14 Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 1.3.2022 στις 9.00 π.μ.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων της Εναγόμενης 2 παρατείνεται μέχρι 30.6.2021.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

3. 3772/14 Η αίτηση ημερ. 24.9.20 ορίζεται για Ακρόαση (οικονομική 

εξέταση) την 15.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 17.5.2021.   

Εκδίδονται νέα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Εναγόμενων 1 

και 2 τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα.  Έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

4 1483/19 Αίτηση ημερ. 30.7.20 

Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε Υπεράσπιση, η αίτηση αποσύρεται 

και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων-Αιτητών, τα οποία θα 

είναι πληρωτέα στο τέλος της αγωγής. 

5. 1848/19 Έχει καταχωρηθεί ο ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων της κάθε 

πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας. 



Συνεπώς, η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.3.2022 στις 9.00 

π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

6. 2410/19 Η αίτηση ημερ. 8.2.2021 επαναορίζεται για Οδηγίες την 18.5.2021 

στις 9.00 π.μ.  Ο χρόνος για την καταχώρησης ένστασης 

παρατείνεται μέχρι 10.5.21.  Έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται. 

Την ίδια ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες και η κλήση για 

οδηγίες ημερ. 8.2.21.  Χωρίς καμιά διαταγή για έξοδα. 

7. 2619/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 15.6.2021 στις 9.00 π.μ. Ο 

χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

της κάθε πλευράς παρατείνεται μέχρι 31.5.2021.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

8. 1051/20 Δίδεται άδεια στους συνηγόρους των Εναγομένων όπως 

αποσυρθούν από την εκπροσώπηση τους. 

Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη στις 15.6.2021 στις 9.00 π.μ. 

Καλείται το Πρωτοκολλητείο όπως ενημερώσει όλους τους 

Εναγόμενους με γραπτή επιστολή, η οποία να επιδοθεί σ’ αυτούς 

μέσω επιδότη, ότι η υπόθεση έχει οριστεί για Απόδειξη κατά την 

ως άνω ημερομηνία. 

Περαιτέρω δε να την ενημερώνει ότι σε περίπτωση που 

παραλείψουν να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά 

την ως άνω ημερομηνία ή παραλείψουν να διορίσουν δικηγόρο 

για να τους εκπροσωπήσει, δυνατό να εκδοθεί Απόφαση εναντίον 

τους. 

9. 1555/20 Εκδίδεται, εκ συμφώνου, διάταγμα με το οποίο επιτρέπεται η 

καταχώρηση από τον Ενάγοντα-Αιτητή συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης από τον Γ. Κ. ως το προσχέδιο της 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης που επισυνάπτεται στην 

ένορκη δήλωση του Ενάγοντα ημερ. 23.12.20, προς υποστήριξη 

της μονομερούς αίτησης του ημερ. 31.7.20, με την οποία ζητείται 

η έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων εναντίον των Εναγόμενων 1 

και 2. 



Η συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί εντός 15 

ημερών από σήμερα. 

Έξοδα της αίτησης στην πορεία της αγωγής. 

Η αίτηση ημερ. 31.7.20 ορίζεται για Ακρόαση την 15.6.2021 στις 

9.00 π.μ. 

Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ. 

 Γεν. Αίτ. 61/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

 Γεν. Αίτ. 536/13 Η αίτηση ημερ. 24.9.20 επαναορίζεται για Επίδοση την 15.6.2021 

στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 Αρ. Διαχ.  192/12 Επαναορίζεται στις 15.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο διαχειριστής να 

είναι παρών.  Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 31.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 

Παρακαλώ το Πρωτοκολλητείο να εκδώσει και επιδώσει στον 

Διαχειριστή νέα κλήση για να είναι παρών κατά την ως άνω 

ημερομηνία. 

 Αρ. Διαχ. 494/12 Επαναορίζεται στις 15.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο διαχειριστής να 

είναι παρών.  Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 31.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 

Παρακαλώ το Πρωτοκολλητείο να εκδώσει και επιδώσει στον 

Διαχειριστή νέα κλήση για να είναι παρών κατά την ως άνω 

ημερομηνία. 

 Αρ. Διαχ. 397/13 Επαναορίζεται στις 15.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο διαχειριστής να 

είναι παρών.  Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 31.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 



 

 

 

 

 

 

 Αρ. Διαχ. 260/16 Επαναορίζεται στις 15.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο διαχειριστής να 

είναι παρών.  Η απογραφή και Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι την 31.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή, το οποίο 

να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

 Αρ. Διαχ. 441/16 Επαναορίζεται στις 15.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο διαχειριστής να 

είναι παρών.  Η απογραφή και Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι την 31.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή, επαναορίζεται 

για έλεγχο την 15.6.2021 στις 9.00 π.μ. 

Όταν συλληφθεί να παρουσιαστεί το συντομότερο ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

 Περί Ανικάνων 

Αρ. Αίτ. 40/19 

Έχω παραλάβει τις γραπτές αγορεύσεις των συνηγόρων.  

Συνεπώς η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 Αρ. Αίτησης 

141/20 

Το αίτημα των συνηγόρων των Αιτητών εγκρίνεται. 

Η Αίτηση επαναορίζεται για Οδηγίες και για Επίδοση στην 

κληρονόμο Β.Θ. την 15.6.2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

   



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  5/4/2021 

 

Αρ. Αγωγής 158/21 Αίτηση ημερ. 24.3.21.  Η αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 17.5.21 ώρα 9:00 π.μ. Καμία διαταγή 
για έξοδα.  Να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση για 
Απόδειξη. 

 

Αρ. Αγωγής 1713/20 Αίτηση ημερ. 8.10.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 7.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2360/21 Αίτηση ημερ. 17.2.21.  Η αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 7.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 1995/19 Αίτηση ημερ. 24.3.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος Α της Αίτησης.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1645/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.10.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2429/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.4.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 1348/13 Ορίζεται για Οδηγίες την 7.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Το 
ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ης η αίτηση 
ακυρώνεται.  Οι δικηγόροι των Αιτητών να 
καθορίσουν την θέση τους αφού ερευνήσουν τον 
φάκελο του Δικαστηρίου και πάρουν αντίγραφα των 
Ιατρικών Πιστοποιητικών σε σχέση με την 
κατάσταση της υγείας της Καθ΄ης η Αίτηση.  Η 
Καθ΄ης η αίτηση να ενημερωθεί από τη θυγατέρα 
της. 

 

 

 



Αρ. Παρ. 10/20 Αίτηση ημερ. 3.7.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 7.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.  Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Διαχ. 370/16 Αίτηση ημερ. 16.11.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 10.5.21 ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές 
αγορεύσεις)  Καμία διαταγή για έξοδα.  Σε σχέση με 
την Αιτήτρια και τον Καθ΄ου η Αίτηση 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  5/4/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

1823/20 – Αίτηση ημερ. 23.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες αύριο 6.4.21 και ώρα 9:30.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  Εάν οι 

δικηγόροι δεν εμφανιστούν η αίτηση θα απορριφθεί.  Σημειώστε ότι και σήμερα 

δεν είχαμε σύνδεση με το διαδίκτυο γι΄ αυτό δεν ήταν δυνατό να λάβουμε 

ηλεκτρονικά μηνύματα από τους δικηγόρους.  

 

2540/19 – Αίτηση ημερ. 14.7.20 

Η υπόθεση και η αίτηση ορίζονται εκ νέου για οδηγίες αύριο 6.4.21 και ώρα 

9:30.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων 

κρίνεται απαραίτητη.  Εάν οι δικηγόροι δεν εμφανιστούν η αίτηση θα 

απορριφθεί.  Σημειώστε ότι και σήμερα δεν είχαμε σύνδεση με το διαδίκτυο γι΄ 

αυτό δεν ήταν δυνατό να λάβουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από τους δικηγόρους.  

 

 

1229/13 – Αίτηση ημερ. 4.9.20 

Η επίδοση δεν είναι καλή γιατί δεν έγινε προσωπικά στον Καθ΄ ου η Αίτηση.  Η 

αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 8.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

4941/12 

Ακρόαση στις 14.9.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία.  

 



2165/17 

Ορίζεται για οδηγίες στις 7.6.21 και ώρα 9:00. ΄Εξοδα στη πορεία της αγωγής.  

Οι διάδικοι που δεν έχουν παραδώσει σε άλλο διάδικο την ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης τους να την παραδώσουν μέχρι 7.6.21 (οι ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης έχουν καταχωρηθεί από όλες τις πλευρές) 

 

 

5301/15 – Αίτηση ημερ. 2.9.20 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 14.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

2274/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 9.6.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους του Εναγομένου 

μέχρι 9.6.21.  Αντίγραφο να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη πλευρά.  Τα 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

2565/19 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 8.2.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

1517/20 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 8.6.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και των δύο 

πλευρών και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

 

3439/14 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 27.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

 



2159/20 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 14.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται 

απαραίτητη.  

 

783/20  

Δίδονται οδηγίες όπως εντός μέχρι 10.6.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς 

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

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10.6.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

5162/15 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 10.6.21 η πλευρά της Ενάγουσας και του 

Εναγομένου 3  αποκαλύψει δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, 

ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι 

ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο 

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

αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων που θα 

αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για τους Εναγόμενους 2, 3 στις 10.6.21 και ώρα 

9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον του Εναγομένου 2.  

 

1130/17 

Η επιφυλαχθείσα απόφαση θα δοθεί στις 9.4.21 και ώρα 11:00. 



 

448/14  

Η υπόθεση ορίζεται για έλεγχο παρουσία της κας Μαρίας Ιωαννίδου 

Πρωτοκολλητή στις 14.5.21 και ώρα 10:30. 

 

 

2323/20 – Αίτηση ημερ. 15.10.20 

Η αίτηση ημερ. 15.10.20  ορίζεται για  οδηγίες στις 13.5.21 και ώρα 9:00.  Τα 

έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Αίτηση για παραμερισμό της επίδοσης της 

αίτησης ημερ. 15.10.20 και/ή της αγωγής να καταχωρηθεί μέχρι 28.4.21 και να 

ορισθεί από το Πρωτοκολλητείο στις 13.5.21.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, Ε.Δ. 

 

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

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

ορισμένες στις 05.04.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 2917/20 Η Αίτηση ημερ. 24.03.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

12.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2541/20 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 2228/20 Η Αίτηση ημερ. 09.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 12.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Ο συνήγορος των Αιτητών να τοποθετηθεί 

κατά πόσο η αίτηση είναι πρόωρη εν όψει της αναστολής 

των προθεσμιών που ίσχυε κατά το χρόνο επίδοσης της 

αγωγής.   

Αγωγή αρ. 945/20 Η Αίτηση ημερ. 01.03.2021 ορίζεται για Οδηγίες 14.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Οι Αιτητές να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο 

από αυτούς που αναφέρουν στην Παρ. 2 της αίτησης ζητούν 

να γίνει η υποκατάστατος επίδοση.   

Αγωγή αρ. 850/20 (Κατόπιν άδειας) Ορίζεται για Περαιτέρω Απόδειξη 

19.04.2021 στις 9:00 π.μ. Άδεια δίδεται για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

Αγωγή αρ. 392/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 24.06.2021 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν 2 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 212/20 Η Αίτηση ημερ. 01.12.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση.   

Αγωγή αρ. 2694/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 24.06.2021 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο 

πλευρές να καταχωρηθούν δύο μέρες προηγουμένως. 

Σημειώνεται ότι η ένορκη αποκάλυψη από πλευράς 

εναγομένων δεν βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου.  



Αγωγή αρ. 1911/19 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου για περίοδο 

έξι μηνών από της εκπνοής του.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1539/19 Στην Αίτηση ημερ. 03.09.2020 εκδίδεται νέο ένταλμα 

σύλληψης το οποίο ορίζεται για Έλεγχο 02.06.2021 στις 9:00 

π.μ.  

Αγωγή αρ. 1289/19 Οι Αιτήσεις ημερ. 11.03.2020 και 15.05.2020 ορίζονται για 

Οδηγίες 20.05.2021 στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων 

απαραίτητη.   

Αγωγή αρ.  362/19 Ορίζεται για Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 21.05.2021 

(τελευταία φορά) στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2637/18 Ορίζεται για Ακρόαση 14.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2400/15 Ορίζεται για Ακρόαση 15.11.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 4495/14 Ορίζεται για Ακρόαση 26.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2813/14 Ορίζεται για Ακρόαση 02.11.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1544/14 Ορίζεται για Ακρόαση 27.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1358/14 Η Αίτηση ημερ. 29.07.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’  ων η Αίτηση.  

Αγωγή αρ. 4522/13 Ορίζεται για Ακρόαση 12.05.2021 στις 11:00 π.μ. Θα υπάρχει 

χρόνος ν’ ακουστεί.   

Αγωγή αρ. 1160/13 Η Αίτηση ημερ. 29.12.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρισης νέας.  Χωρίς 

έξοδα.   

Αγωγή αρ. 3668/09 Η Αίτηση ημερ. 30.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 17.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Το 

ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο.   

Αγωγή αρ. 7943/98 Η Αίτηση ημερ. 02.03.2021 ορίζεται για Επίδοση 28.05.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Εταιρεία 117/21 Θα την εξετάσει το Δικαστήριο και θα ειδοποιηθούν οι 

δικηγόροι.   

Εταιρεία 17/21 Εκδόθηκε διάταγμα.  

Εταιρεία 394/16 Ορίζεται για Διευκρινίσεις 12.04.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 767/14 Ορίζεται για Ακρόαση 28.09.2021 στις 11:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 84/19 Η Αίτηση ημερ. 17.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 09.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι να διευκρινίσουν τι ζητούν με το 



αιτητικό Α της αίτησης και κατά πόσο ουσιαστικά ζητούν 

παράταση χρόνου συμμόρφωσης ήτοι ως το Β της αίτησης.   

Γεν. Αίτηση 593/12 Η Αίτηση ημερ. 22.05.2020 ορίζεται για Εξέταση 10.05.2021 

στις 10:30 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  5.4.21 

 

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:  

 

 

6402/10 

Εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η αίτηση. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5831/14 

Ακρόαση 5.11.21, 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 

 

2450/14 

Ακρόαση 8.11.21, 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 

 

621/15 

13.4.21, ώρα 09.00 π.μ. Οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό και 

προγραμματισμό 

Οι δικηγόροι των διαδίκων να είναι παρόντες 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 



2522/15 

Ακρόαση 3.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2869/16 

Ακρόαση 4.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

327/17 

1.7.21, ώρα 09.00 π.μ. για οδηγίες και έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30 και 

για προγραμματισμό 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αγωγής εκτός αν έχουν 

ήδη καλυφθεί  

 

993/18 

Οδηγίες 8.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση απαίτησης της Ενάγουσας να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως.  Ο χρόνος καταχώρησης της Έκθεσης Απαίτησης επεκτείνεται 

μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία  

 

1930/18 

Οδηγίες 27.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές να 

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα που έχουν σημειώσει 

επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. 

Για σήμερα καμία διαταγή για έξοδα στην αγωγή  

 

182/19 

Οδηγίες 22.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση απαίτησης του Ενάγοντα εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3, να 

καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 



Ο χρόνος καταχώρησης της Έκθεσης Απαίτησης του Ενάγοντα εναντίον του 

Εναγομένου 1, 2 και 3, επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των Εναγομένων 1, 

2 και 3  

 

1211/19 

Ακρόαση 4.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

970/20 

Οδηγίες 30.6.21, ώρα 09.00 για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει της Δ.30 

Η Ενάγουσα και η Εναγόμενη να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που 

θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 45 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας. 

Την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές να 

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα τους που έχουν 

σημειώσει επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει 

καταχωρήσει. 

Τα έξοδα της Αγωγής να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής 

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής 

 

2899/20 

Η αίτηση ημερ. 24.3.21 ορίζεται για απόδειξη της αξίωσης των Εναγόντων 

εναντίον των Εναγομένων, με ένορκο δήλωση την 26.4.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έξοδα καμία διαταγή για σήμερα 

 

Γεν. Αίτηση 502/14 

Η αίτηση ημερ. 18.9.20 ορίζεται για προγραμματισμό και έλεγχο του εντάλματος 

σύλληψης που εξεδόθη την 19.1.21 εναντίον των Εναγομένων – Καθ΄ ων η 

αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 2, στις 29.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 



Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς των Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 

επεκτείνεται μέχρι και την 25.6.21 

Τα εντάλματα σύλληψης που εξεδόθηκαν την 19.1.21 εναντίον των Καθ΄ ων η 

αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 2, να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι νεωτέρας 

διαταγής του Δικαστηρίου 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τους Καθ΄ ων η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 2 

στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

Αρ. Παραπομπής 35/19 

29.6.21, ώρα 09.00 π.μ. Οδηγίες και Προγραμματισμό  

Την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές να είναι 

έτοιμες να δηλώσουν ποιες οδηγίες επιθυμούν να εκδοθούν δυνάμει των 

Παραρτημάτων που έχουν καταχωρήσει δυνάμει της Δ.30 και κατά πόσο 

αποσύρουν κάποια από τα αιτήματα τους που έχουν σημειώσει επί του 

Παραρτήματος, Τύπος 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04/02/2021 και 

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

είναι ορισμένες στις 05.04.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αριθμός Αιτ. Πτώχ. 304/97  Έγινε στην παρουσία των δικηγόρων. Αίτηση ημερομηνίας 

30.09.19, εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος α της 

αίτησης. Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα της.  

Γενική Αίτηση 643/13  Έγινε στην παρουσία των δικηγόρων.  Η Αίτηση ημερομηνίας 

22.05.20 ορίζεται για Οδηγίες 26.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. Το Ε/Σ να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 

τότε. Δικηγόροι και Καθ’ ης η αίτηση παρόντες.  

Αγωγή αρ. 4767/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 27.10.2021 στις 11:00 π.μ.  Τα 

έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του 

εναγομένου και των τριτοδιαδίκων.   

Αγωγή αρ. 4763/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 27.10.2021 στις 11:00 π.μ. Τα 

έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του 

εναγομένου και των τριτοδιαδίκων.   

Αγωγή αρ. 2286/01 Αίτηση ημερομηνίας 24.03.21. Στην υπό αναφορά αίτηση 

και ένορκη δήλωση που τη συνοδεύει δεν γίνεται 

οποιαδήποτε αναφορά, στα διάφορα μέτρα που έχουν 

ληφθεί μέχρι σήμερα ή σε μέτρα εκτέλεσης που προτίθενται 

οι Αιτητές να λάβουν και στους λόγους που δικαιολογούν 

την καθυστέρηση στην εκτέλεση. Η αίτηση ορίζεται για 

περαιτέρω απόδειξη 17.05.21 στις 9:00 π.μ. Δίδεται άδεια 

για καταχώρηση τυχόν συμπληρωματικής Ε.Δ. μέχρι τότε, 

στην οποία να γίνουν αναφορές για τα πιο πάνω.  Περαιτέρω 

να γίνει αναφορά στις συνθήκες και ενέργειες που έλαβαν 

χώρα για την αλλαγή του ονόματος των εναγόντων.    



Αγωγή αρ. 516/18 Αίτηση ημερομηνίας 31.03.21 Εκδίδεται διάταγμα για 

υποκατάστατο επίδοση του κλητηρίου εντάλματος στους 

Εναγομένους 1 και 2 μαζί με πιστό αντίγραφο της αίτησης 

και του παρόντος διατάγματος, δια θυροκόλλησης στην 

οικία της Εναγομένης 2 που βρίσκεται στην διεύθυνση 

Αυγουστίνου Πικάρ 12, διαμέρισμα 31, ERATO HOUSE, 3101 

Άγιος Νικόλαος, Λεμεσός.  Εάν οι Εναγόμενοι επιθυμούν να 

καταχωρήσουν Σημείωμα Εμφάνισης στην πιο πάνω αγωγή 

μπορούν να το πράξουν τούτο εντός 30 ημερών από την 

ημερομηνία της επίδοσης του Κλητηρίου Εντάλματος και 

σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράλειψης των να 

καταχωρήσουν σημείωμα εμφάνισης μέσα στην εν λόγω 

καθορισμένη προθεσμία, η οποιαδήποτε αίτηση και/ή 

δικόγραφο και/ή διαδικασία για την οποία προνοείται η 

επίδοση ή η παράδοση οποιουδήποτε δικογράφου ή 

ειδοποίησης στους εναγόμενους τέτοια ειδοποίηση ή 

δικόγραφο θα θεωρείται ότι έχει δεόντως επιδοθεί και/ή 

παραδοθεί στους Εναγόμενους με την ανάρτηση μια τέτοιας 

ειδοποίησης και/ή ενός τέτοιου δικογράφου στον πίνακα 

ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 ημερών από 

της ανάρτησης τους ως το παρόν διάταγμα.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται.  

Αρ. Γεν. Αίτ. 865/13 Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση αρ. 1 και 2.  Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες 26.05.21 στις 09:00π.μ.   Τυχόν 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και να δοθεί αντίγραφο 

αυθημερόν στην άλλη πλευρά.  Το Ε/Σ να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.  Τα 

έξοδα της αίτησης στην πορεία.  

Αγωγή αρ 2887/20 Αίτηση ημερομηνίας 08.02.21, η αίτηση αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 



Αγωγή αρ 297/17 Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για 

Ακρόαση στις 26.11.21 στις στις 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

Αγωγή αρ. 758/16 Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για 

Ακρόαση στις 26.11.21 στις στις 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία 

Αγωγή αρ. 306/17 Κλήση για οδηγίες 21.01.20, ορίζεται για οδηγίες στις 

26.05.21 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί 

παράρτημα Τύπος 25 από τον Εναγόμενο και ο Ενάγοντας 

και Εναγόμενος να τοποθετηθούν στα αιτητικά που 

αιτούνται τα μέρη.  Χωρίς έξοδα. 

Αγωγή αρ. 2917/18 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 23.11.21 στις 11:00 π.μ.  Οι 

χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, 

Αντεξέταση και Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι ως 

οι πρόνοιες της Δ.30 Θ.8 (γ), εκτός εάν εγκριθεί παράταση 

από το Δικαστήριο.  Κάθε μάρτυρας θα παρουσιάσει γραπτή 

δήλωση του ως μέρος της κυρίως εξέτασης του όπου αυτό 

είναι εφικτό. 

Αγωγή αρ. 1541/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα αναφορικά με τους Εναγομένους.  Εντός της ίδιας 

περιόδου να δοθούν αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλυφθούν στην πλευρά του ενάγοντα.  Δίδονται 

οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν και εφοδιάσουν με 

αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο μέρος, Κατάλογο Μαρτύρων 

και Σύνοψη Μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Τα αιτητικά του Παραρτήματος των 

Εναγόμενων με αριθμό 1, 3, 7 και 11 επιφυλάσσονται και οι 

δικηγόροι των διαδίκων να τοποθετηθούν κατά την επόμενη 

δικάσιμο.  Σε περίπτωση που αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλύφθηκαν από οποιαδήποτε πλευρά δεν 

παραδόθηκαν σε κάθε άλλο διάδικο μέρος να παραδοθούν 



εντός 30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή και η κλήση 

ορίζονται για οδηγίες 26.05.21 στις 9:00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία αλλά όχι εναντίον του Ενάγοντα. 

Αγωγή αρ. 2515/19 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 14.12.21 στις 11:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 2517/19 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 14.12.21 στις 11:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 564/20 Αίτηση ημερομηνίας 07.10.20 ορίζεται για Απόδειξη 

26.05.21.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι 2 

καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 2030/20 Αίτηση ημερομηνίας 09.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται 

με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 

(αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα) ως θα υπολογισθούν από 

τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 

Δικαστήριο/πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

Αγωγή αρ. 2579/20 Αίτηση ημερομηνίας 08.02.21 ορίζεται για Επίδοση 

26.05.21.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 2928/20 Αίτηση ημερομηνίας 24.03.21 ορίζεται για  Απόδειξη 

26.05.21 στις 9:00 π.μ.. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 2675/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 26.05.21 στις 9:00 π.μ. για να 

ξεκαθαρίσει το θέμα της απόσυρσης της αγωγής εναντίον 

της εναγομένης αρ. 1 αλλά και του θέματος της καταχώρισης 

καταλόγου μαρτύρων από πλευράς ενάγουσας.  Έξοδα στην 

πορεία.  Η παρουσία των δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη. 

Αγωγή αρ. 594/20 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 10.01.22 στις 11:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 3358/15 Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για 

Ακρόαση στις 11.11.21 στις στις 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία 



Συνεν. Αγωγές αρ. 4986/14 

και 4987/14 

Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για 

Ακρόαση στις 25.10.21 στις στις 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία 

Αρ. Αίτησης Εταιρείας 

162/20 

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της 

αίτησης ημερομηνίας 16.02.21.  Η συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση να καταχωρηθεί ως το περιεχόμενο του τεκμηρίου 

1 της αίτησης εντός 15 ημερών από σήμερα, και αντίγραφο 

να δοθεί αυθημερόν στην άλλη πλευρά.  Η κυρίως αίτηση 

ορίζεται για Ακρόαση 25.05.21 στις 9:00 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Τα έξοδα της αίτησης να ακολουθήσουν το 

αποτέλεσμα της κυρίως διαδικασίας. 

Αγωγή αρ. 3104/18 Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται για 

οδηγίες 26.05.21 στις 9:00 π.μ.  με σκοπό το συμβιβασμό. 

Χωρίς έξοδα. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβασμού οι 

δικηγόροι που χειρίζονται ή γνωρίζουν την υπόθεση να είναι 

παρόντες.  

Αγωγή αρ. 239/19 Αίτηση ημερομηνίας 21.05.20. Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

Αγωγή αρ.  

723/13 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 31.05.21 στις 11:00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. Οι δικηγόροι να είναι έτοιμοι να 

ξεκινήσει η ακρόαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 05.04.2021 
 

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.  ΑΓΩΓΗ 2285/2001 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Χωρίς 
έξοδα. 

2.  ΑΓΩΓΗ 3973/2010 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Χωρίς έξοδα. 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.480/2011 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 02.05.2021 ώρα 9:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.236/2012 Η αίτηση είναι ορισμένη για επίδοση. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε 
διαφορετική ενημέρωση έχει ληφθεί, δόθηκαν ήδη τρείς 
ημερομηνίες και την προηγούμενη φορά ήταν η τελευταία 
ημερομηνία. Η αίτηση εκκρεμεί για περίπου 1 χρόνο. Η αίτηση 
απορρίπτεται ως μη επιδοθείσα. Χωρίς έξοδα. Νοείται πως 
όταν η Αιτήτρια εντοπίσει στοιχεία εντοπισμού του οφειλέτη, 
μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2390/2012 Ολοκληρώθηκε η μαρτυρία του ΜΕ1. Η αγωγή ορίζεται για 
συνέχιση της ακρόασης την 22.04.2021 ώρα 9:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.1115/2013 Το παρακλητικό υπό το σημείο Α της αίτησης όσον αφορά το 
ΜΕΜΟ ΕΒ1906/15 ΕΚΓ Λευκωσίας απορρίπτεται, καθότι το 
ΜΕΜΟ αυτό φαίνεται να έχει λήξει την 26.03.2021. Η αίτηση 
όσον αφορά το ΜΕΜΟ ΕΒ804/2015 ΕΚΓ Πάφου και το 
παρακλητικό υπό το σημείο Γ της αίτησης ορίζεται για 
επίδοση στο Κτηματολόγιο/εξασφάλιση ειδοποίησης 
Κτηματολογίου την 16.04.2021 ώρα 8:30 π.μ. (μέχρι 
στιγμής, δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου). Χωρίς 
έξοδα. 
 

7.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.289/2014 Εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 
3 και 4 που δεν έχει εκτελεστεί. Ένταλμα σύλληψης 
αναφορικά με τους Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2, οι οποίοι 
εκπροσωπούνται, δόθηκαν οδηγίες να μην εκτελεστεί. Οι Καθ’ 
ων η αίτηση 1 και 2 καταχώρισαν ένσταση. Η αίτηση ορίζεται 
για Οδηγίες όσον αφορά τους Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 (για 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



τους οποίους το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 
ανεκτέλεστο) προκειμένου να μελετηθεί η ένστασή τους, και 
για έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης αναφορικά 
με τους Καθ’ ων η αίτηση 3 και 4 την 05.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 5489/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.11.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1424/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.11.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1566/2017 Η σημερινή ημερομηνία ακυρώνεται, υπάρχει ήδη διάταγμα 
μηνιαίων δόσεων. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2427/2017 Έχει καταχωριστεί η Έκθεση Απαίτησης του Ενάγοντος. Η 
αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Εναγόμενου και 
εναντίον του Ενάγοντος, όπως υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος 
της διαδικασίας της αγωγής. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2797/2017 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσης για οδηγίες 
του Ενάγοντος. Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και ο 
Εναγόμενος, 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 06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 2946/2017 Η αίτηση θεωρείται πως έχει επιδοθεί και στην Καθ’ ης η 
αίτηση 2 (η ένορκη δήλωση καταχωρίστηκε στον φάκελο του 
Δικαστηρίου). Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο εκτέλεσης των 
ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 
2 την 06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 665/2018 

ΑΓΩΓΗ 664/2018 

ΑΓΩΓΗ 666/2018 

Οι αγωγές είναι ήδη συνενωμένες ως προς το θέμα της 
ευθύνης, βάσει ίδιας αίτησης, ημερομηνίας 05.03.2019, και 
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. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2665/2018 Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση 1 έως 4, τα οποία, όμως, να μην εκτελεστούν ενόψει 
της υγειονομικής κατάστασης και του γεγονότος ότι 
εκπροσωπούνται από δικηγόρους, που θα φροντίσουν να 
τους παρουσιάσουν εάν και όταν χρειαστεί, για τους σκοπούς 
της διαδικασίας (οικονομική εξέταση ή έκδοση διαταγμάτων). 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 02.07.2021 ώρα 8:30 



π.μ., τυχόν ενστάσεις των Καθ’ ων η αίτηση 1 έως 4 ως τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 3001/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες. Αμφότερες οι πλευρές 
έχουν προβεί σε ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων. Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων 
να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 
της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι 
να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 
περαιτέρω 40 ημερών.  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΠΑΡ/ΜΠΗ 8/2019 

ΠΑΡ/ΜΠΗ 11/2019 

ΠΑΡ/ΜΠΗ 13/2019 

Οι συνενωμένες Παραπομπές είναι ορισμένες για Οδηγίες 
βάσει κλήσεων για Οδηγίες. Δίδονται οδηγίες οι Απαιτητές και 
η Αποζημιούσα Αρχή, εντός 60 ημερών από σήμερα, να 
καταχωρίσουν ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους (σημ.: 
μπορεί να γίνει μία ένορκη αποκάλυψη, στην οδηγό, για όλες 
τις παραπομπές). Οι συνενωμένες Παραπομπές ορίζονται για 
Οδηγίες την 06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 508/2019 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο 
Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό του ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε, να γίνουν 
ανταλλαγές εγγράφων που έτυχαν αποκάλυψης και δεν έχουν 
επισυναφθεί στους καταλόγους εγγράφων. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 567/2019 Η Εναγόμενη, εντός περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα να 
προβεί στην καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων. Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, η 
Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 917/2019 Η Εναγόμενη, εντός περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα να 
προβεί στην καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων. Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων 



να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 
της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, η Εναγόμενη 
να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 
ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 06.07.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2211/2019 Επιφυλάχθηκε απόφαση. 

22.  ΑΓΩΓΗ 91/2020 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες/έλεγχο την 06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

23.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.332/2020 Υπάρχει ενημέρωση ότι θα υπάρξει εμφάνιση. Η αίτηση 
ορίζεται για Οδηγίες την 05.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία, τυχόν ενστάσεις ως τότε. (Ενόψει του ότι 
δεν υπάρχει στον φάκελο επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση 1, 
εάν δεν εμφανιστεί ως η ενημέρωση, θα πρέπει να του 
επιδοθεί η αίτηση.) 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 1011/2020 Σημειώνεται η παρουσία της Εναγόμενης 2 στο Δικαστήριο, η 
οποία είναι η μητέρα του Εναγόμενου 1. Άδεια δίδεται στους 
συνήγορους των Εναγόμενων 1 και 2 να αποσυρθούν από την 
εκπροσώπηση των Εναγόμενων 1 και 2. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες την 06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε οι 
Εναγόμενοι 1 και 2 να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων προς 
αποκάλυψη να επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων 
τους. Μέχρι τότε αμφότερες οι πλευρές να δηλώσουν πόσους 
μάρτυρες θα έχουν, ούτως ώστε να δοθούν οδηγίες σχετικά 
με την έγγραφη μαρτυρία. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι 
εναντίον των Εναγόντων. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 1301/2020 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσης για οδηγίες. 
Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και η Εναγόμενη, 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 
06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε, να γίνουν 
ενέργειες για την εξέταση του Ενάγοντος από ιατρό της 
Εναγόμενης. Τυχόν έγγραφα που θα προκύψουν από τέτοια 
εξέταση, να αποκαλυφθούν με συμπληρωματική ένορκη 
δήλωση αποκάλυψης εγγράφων. Το ζήτημα της συνένωσης 
θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Έξοδα στην πορεία. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 2918/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 22.04.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

27.  ΕΦΕΣΗ 62/2021 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης, νοουμένου ότι ο 
Αιτητής υπογράψει εγγύηση για το ποσό των €20.000,00. Η 
αίτηση/το διάταγμα ορίζεται ως επιστρεπτέο/για επίδοση 



στους Καθ’ ων η αίτηση την 12.04.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Τα έξοδα επιφυλάσσονται. Ενόψει της έκδοσης του Α της 
αίτησης, το Β της αίτησης απορρίπτεται. 
 

 

 

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 22.04.2021 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 31.03.2021 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 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy


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 5/4/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. 

 

Αγωγή 2596/17 

 

 

Aίτηση μην. δόσεων ημ. 3.5.19 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση για να ξεκινήσει στις  22.4.2021 

ώρα 8:30.  Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά που κατέθεσε σήμερα 

ο καθ’ ου στο Δικαστήριο βρίσκονται καταχωρημένα στο φάκελο 

του Δικαστηρίου, τα οποία ο δικηγόρος του ενάγοντα μπορεί να 

επιθεωρήσει πριν την πιο πάνω δικάσιμο για εξαγωγή των δικών 

του συμπερασμάτων. 

 

 

2. 

 

Αγωγή 3445/16 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  2.12.2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

3. 

 

Αγωγή 339/17 & 

338/17 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  1.12.2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  



 

 

4. 

 

Αγωγή 1988/14 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  5.11.2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

5. 

 

Αγωγή 1108/14 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  21.10.2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

6. 

 

Αγωγή 2116/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  5.11.2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

7. 

 

Αγωγή 2181/14 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  2.11.2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

8. 

 

Αγωγή 229/13 

 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

9. 

 

 

Αγωγή 1965/16 

Aίτηση μην. δόσεων ημ. 8.2.21 

 

Καθ’ ης η αίτηση απούσα.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της το οποίο 

ορίζεται για Έλεγχο στις 25.6.2021 ώρα 9:30. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

10. 

Αγωγή 2360/15 

 

Η αίτηση μην. δόσεων επαναορίζεται για Ακρόαση στις 

29.9.2021 ώρα 11.00.  Το Ε/Σ παραμένει υπό αναστολή.  Οι 

δικηγόροι του καθ’ ου δεσμεύονται να τον παρουσιάσουν την 

επόμενη δικάσιμο. 



 

11. 

 

Αγωγή 7943/98 

Δεν βρέθηκε ο φάκελος της υπόθεσης.  Να επικοινωνήσουν με το 

Πρωτοκολλητείο οι δικηγόροι. 

 

12. 

Αγωγή 945/20 Δεν βρέθηκε ο φάκελος της υπόθεσης.  Να επικοινωνήσουν με το 

Πρωτοκολλητείο οι δικηγόροι. 

 

13. 

Γεν. Αιτ. 876/11 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 25.8.20 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση 

στις 9.6.2021 ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

14. 

 

Γεν. Αιτ. 609/13 

Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 28.8.20 

Καθ’ ης η αίτηση απούσα.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της καθ’ ης η 

αίτηση/εναγόμενη 3, το οποίο ορίζεται για Έλεγχο στις 21.5.2021 

ώρα 9:00.  

15. Αγωγή 477/16 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα ημ. 

2.4.21 και αφού εκκρεμεί η διαδικασία που περιγράφεται σ’ αυτά 

αναφορικά με τον εναγόμενο 2 η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 

17.6.2021 η ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

16. 

 

Αγωγή 915/19  

 

Η αίτηση ημ. 8.5.20 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση στις 29.6.2021 

ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

17.  

 

Γεν. Αιτ. 547/01 

Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ΕΒ 1564/11, ημ. 

25.11.20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση για περίοδο 10 ετών. 

 

 

Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 23.3.21 

Άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση για 5 χρόνια από 

σήμερα.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

18. 

 

Αιτ. Ετ. 115/21 

Εκδίδονται τα ακόλουθα διατάγματα: 

1. Διάταγμα με το οποίο επικυρώνεται η συγχώνευση μεταξύ των 

εταιρειών OPTUS (OVERSEAS) LIMITED, από τη Λεμεσό και 

TRECOTE CONSULTING LIMITED, από τη Λεμεσό, σύμφωνα 

με τους όρους του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης, ημ. 31.12.20, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος. 



2. Διάταγμα απορρόφησης από την  TRECOTE CONSULTING 

LIMITED ολόκληρης της επιχείρησης και ιδιοκτησίας της OPTUS 

(OVERSEAS) LIMITED καθώς και των υποχρεώσεων της 

OPTUS (OVERSEAS) LIMITED. 

3. Διάταγμα διάλυσης, χωρίς εκκαθάριση της OPTUS 

(OVERSEAS) LIMITED. 

Δίδονται οδηγίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 200(3)) του 

περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Ο χρόνος συμμόρφωσης 

καθορίζεται σε 7 μέρες από την έκδοση του διατάγματος το οποίο 

να ζητηθεί το αργότερο εντός 10 ημερών από σήμερα.  Καμία 

διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

19. 

Αγωγή 1380/18 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 24.2.20 ορίζεται για Επίδοση για τον 

1 την 10.6.2021 ώρα 9.00.  Για τον 2 έχει αποσυρθεί σε 

προηγούμενη δικάσιμο. Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

20. 

Αγωγή 880/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης εμφάνισης 

εναντίον του εναγόμενου 10, ημ. 10.3.21 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα, υπέρ των εναγόντων και εναντίον του 

εναγομένου όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο, εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας.   

Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης εμφάνισης 

εναντίον του 2 ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη στις 22.4.2021 ώρα 

9.00.  Ένορκη δήλωση απόδειξης να καταχωρηθεί μέχρι τότε ως 

οι δηλώσεις της δικηγόρου των εναγόντων στο ηλεκτρονικό της 

μήνυμα ημερομηνίας 2.4.2021, αναφορικά με το που βρίσκονται 

τα πρωτότυπα έγγραφα.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

21. Αιτ. (ΔΑΟ) 22/20 

(ορισμένη 

31.3.21) 

Αίτηση ημ. 24.3.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της αίτησης, έτσι 

ώστε το διάταγμα να είναι ως η παράγραφος 7 της ένορκης 

δήλωσης ημ. 23.3.21.  Το πρακτικό ημ. 31.3.21 που 

δημοσιεύτηκε στο πινάκιο ακυρώνεται ένεκα λανθασμένης 

αναγραφής σε αυτό. 

22. Αγωγή 534/20 Αίτηση για απόφαση εναντίον του εναγομένου ημ. 23.3.21 

Στο φάκελο της υπόθεσης δεν υπάρχει σημείωμα εμφάνισης.  Η 

αίτηση να αναρτηθεί και στο πινάκιο του Δικαστηρίου, σύμφωνα 

με το σχετικό διάταγμα για περίοδο 7 ημερών, ως έγινε και με την 

προγενέστερη αίτηση η οποία είχε αποσυρθεί.  Η αίτηση 

παραμένει για Απόδειξη στις 21.4.2021 ώρα 9.00. 

23. Αγωγή 2816/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης ημ. 

17.2.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 20.5.2021 ώρα 9.00.  Έκθεση 

υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Επειδή από τον 

φάκελο της υπόθεσης δεν προκύπτει εάν οι δικηγόροι του 

εναγομένου έχουν λάβει γνώση της αίτησης, εάν αυτό δεν έγινε η 



πιο πάνω ημερομηνία να θεωρείται ως ημερομηνία για επίδοση.  

Την επόμενη δικάσιμο οι δικηγόροι να ενημερώσουν σχετικά το 

Δικαστήριο με ηλεκτρονικό μήνυμα. 

24. Αγωγή 1439/19 Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από 

σήμερα και για τις δύο πλευρές.  Στις ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης εγγράφων, να επισυναφθούν τα αντίγραφα 

εγγράφων που η κάθε πλευρά θα αποκαλύψει.  Η αγωγή ορίζεται 

για Οδηγίες στις 7.6.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

25. Αγωγή 2383/05 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης ημ. 26.2.21 

Από την ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση δεν 

πληρούνται οι απαιτήσεις του νόμου και της νομολογίας για 

έκδοση του αιτούμενου διατάγματος.  Η αίτηση ορίζεται για 

Περαιτέρω απόδειξη στις 22.4.2021 ώρα 9.00.  

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση μέχρι τότε και να αναφέρει όλα 

τα μέτρα εκτέλεσης που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και για ποιο 

λόγο υπήρχε η όποια καθυστέρηση στη διαδικασία είσπραξης.  

Περαιτέρω στο φάκελο να καταχωρηθούν όλα τα σχετικά 

δικαιολογητικά αλλαγής του ονόματος των εναγόντων.  Την ίδια 

ημερομηνία ορίζεται και η αίτηση ημ. 26.2.2021 για ανανέωση του 

ΜΕΜΟ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

26. Αγωγή 3517/17 Ενόψει του ότι εκκρεμεί η αίτηση ημ. 11.12.20 για ανταλλαγή 

δικογράφων μεταξύ εναγομένων και τριτοδιαδίκου και σύμφωνα 

με τις θέσεις των μερών ως φαίνονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα 

τους προς το Δικαστήριο, αυτή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 

24.5.2021 ώρα 9.00.  Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί 7 

ημέρες προηγουμένως.  Λόγω της εκκρεμότητας αυτής και για 

σκοπούς ενιαίου χειρισμού της υπόθεσης η κλήση για οδηγίες 

παραμένει σε εκκρεμότητα την ίδια ημερομηνία.  Έξοδα στην 

πορεία. 

27. Αγωγή 1230/16 Η αίτηση ημ. 8.2.2021 ορίζεται για Οδηγίες στις 10.6.2021 ώρα 

9.00.  Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία.  Η κα Α.Χ, δικηγόρος των εναγόντων/καθ’ ων σε 

τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Δικαστήριο ανέφερε ότι το 

συγκεκριμένο ένταλμα πώλησης κινητής περιουσίας θα 

παραμείνει υπό αναστολή μέχρι την εκδίκαση της κυρίως αίτησης.  

Θα δώσει οδηγίες στους επιδότες να μην το προωθήσουν άμεσα 

και να αναμένουν νέες οδηγίες της. 

28. Αγωγή 636/13 Τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση ημ. 10.3.2020 ορίζονται εκ νέου 

για Οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό στις 20.5.2021 ώρα 9.00.  

Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως ενημερώσουν μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο το Δικαστήριο όσον αφορά τις προσπάθειες για 

επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού.  Σήμερα το Δικαστήριο δεν έχει 

λάβει την οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση. 

29. Αγωγή 2570/16 Ενάγοντας παρών προσωπικά 

Δίδεται άδεια στην κα Ε.Α, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό μήνυμα, 

ημ. 23.3.21, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου ως 



 
 
 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«τεκμήριο Α ημ. 24.3.21» να αποσυρθεί από δικηγόρος του 

ενάγοντα.  Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα 

εναντίον της εναγομένης 1 με συμφωνημένα έξοδα €1700 πλέον 

ΦΠΑ υπέρ της εναγομένης 1 και εναντίον του ενάγοντα, 

πληρωτέα σε 4 ισόποσες δόσεις, της πρώτης δόσης πληρωτέας 

την 12.4.21.  Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

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 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

Λόγω απουσίας της κας Παρπόττα για ιατρικούς λόγους των 

υποθέσεων επιλήφθηκαν οι κα Θεοκλήτου, Ε.Δ., κα Μαθηκολώνη, 

Ε.Δ. και ο κ. Χατζηευτυχίου, 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 05.04.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

13159/18  ορίζεται για  ακρόαση  στις 12.10.2021  στις (10:30) 

3994/19 ορίζεται για ακρόαση στις 12.10.2021 στις (10:30) 

8986/19  ορίζεται για ακρόαση στις 15.10.2021 στις (10:30) 

9695/17 ορίζεται για ακρόαση στις 30.09.2021 στις (10:30) 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 

 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  28.05.21 στις 9 π.μ.) 

1594/21 

1595/21 

1596/21 

1597/21 

1598/21 

1599/21 

1600/21 

1601/21 

1602/21 

1604/21 

 

 



9591/20  Απάντηση 15.04.2021 στις 09:00 π.μ.  Ε/Σ υπό αναστολή 

 

603/20  Διακόπηκε 

12411/20  Διακόπηκε 

12415/20  Διακόπηκε 

13469/20  Διακόπηκε 

13470/20  Διακόπηκε 

13472/20  Διακόπηκε 

13473/20  Διακόπηκε 

13474/20  Διακόπηκε 

13477/20  Διακόπηκε 

13478/20  Διακόπηκε 

 

13475/20  Έγινε απόδειξη 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 5.4.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

5879/18 ορίζεται στις 27.9.21 (10:30)  

20731/19 ορίζεται στις 27.9.21 (10:30)   

19257/19 ορίζεται στις 27.9.21 (10:30)   

19824/19 ορίζεται στις 27.9.21 (10:30)  

18859/19 ορίζεται στις 27.9.21 (10:30)   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

21662/19 ορίζεται στις 21.5.21 (09.00)  

11211/20 ορίζεται στις 21.5.21 (09.00)  

21669/19 ορίζεται στις 21.5.21 (09.00) 

1113/21 ορίζεται στις 21.5.21  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 21.5.21 

 

16682/20 1103/21 

16683/20 1104/21 

16684/20 1105/21 

16685/20 1106/21 

16686/20 1107/21 

16687/20 1108/21 

16690/20 1109/21  1114/21 

16691/20 1110/21   

17534/20 1111/21  1112/21 

 



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 5.4.21 ορίζονται ως 

ακολούθως:    

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3495/17 oρίζεται για ακρόαση στις 13.4.21 (09:00) χωρίς ΜΚ 

18053/18 oρίζεται για ακρόαση στις 15.9.21 (10:30) 

18054/18 oρίζεται για ακρόαση στις 15.9.21 (10:30) 

6697/19 ορίζεται για ακρόαση στις 21.9.21 (10:30)  

8974/19 oρίζεται για ακρόαση στις 21.9.21 (10:30) 

19193/19 ορίζεται για ακρόαση στις 21.9.21 (10:30)  

198/20 ορίζεται για ακρόαση στις 21.9.21 (10:30)  

 
ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 

776/20  

 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ στις 19.5.21 (09:00) 

16846/20 (Γεγονότα και Ποινή και Κ1 και Επίδοση για Κ2) 
 
 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 
ΕΠΙΔΟΣΗ στις 7.6.21 (09:00) 

16843/20 

16844/20 

16845/20 

16847/20 

16849/20 

16850/20 

16851/20 

16852/20 

17553/20 



1893/21 

 

ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

12342/20 

12343/20 

12348/20 

12349/20 

12350/20 

12351/20 

12352/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

5 Απριλίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 5.4.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

• Νομική Αρωγή 842/20 ορίζεται για Εξέταση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 844/20 ορίζεται για Εξέταση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 845/20 ορίζεται για Εξέταση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 846/20 ορίζεται για Εξέταση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 57/21 ορίζεται για Εξέταση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 12616/19 για Εξέταση το Κηδεμονευτικό Διάταγμα στις 5.5.2021 στις 9:00 

π.μ. 

• 21824/19 ορίζεται για Απάντηση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6107/20 ορίζεται για Επίδοση για κατηγ. 1 και για Απάντηση για κατηγ. 2 

       στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6115/20 ορίζεται για Απάντηση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6301/20 ορίζεται για Απάντηση στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 9811/20 ορίζεται για Απάντηση και Έλεγχο το Ένταλμα Σύλληψης 

   στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  811/19 ορίζεται για Γεγονότα και Ποινή στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  2840/20 ορίζεται για Γεγονότα και Ποινή στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  4133/20 ορίζεται για Γεγονότα και Ποινή στις 5.5.2021 στις 9:00 π.μ.  

       (Θα ληφθούν υπόψη στην επιμέτρηση της ποινής οι υποθέσεις 21251/19, 

4049/20,      

           4172/20 και 4738/20) 

• 6326/20 ορίζεται για Γεγονότα και Ποινή στις 5.5.2021 στις 9:30 π.μ. 

• 3027/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 5.5.2021 στις 9:30 π.μ. 



• 16005/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 5.5.2021 στις 9:30 π.μ. 

• 19218/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 5.5.2021 στις 9:30 π.μ. 

• 24734/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 5.5.2021 στις 9:30 π.μ. 

• 5783/20 ορίζεται για Ακρόαση (κατηγορία 1), για Γεγονότα και Ποινή 

(κατηγορία 2) και για    

  

 Έλεγχο το Ένταλμα Σύλληψη στις 5.5.2021 στις 9:30 π.μ. 

 

 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση 

και που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να ξεκινά, θα ενημερώνονται οι 

δικηγόροι 5 ημέρες προηγουμένως. 

 

 

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 

στις 21.7.21 στις 9:00 π.μ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 05.04.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 31.05.2021 

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


MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

5.4.21 

 

Aιτήσεις Διατροφής: 

1. 23/21 – H κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  13.5.21.  

Υπεράσπιση μέχρι 11.5.21.  Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται 

για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 13.5.21.  Προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ. 

2. 304/20 – Η Κυρίως αίτηση ορίστηκε για Επίδοση στις 13.5.21.  

Το προσωρινό  διάταγμα ορίστηκε δια Επίδοση (τελευταία 

φορά) στις 22.4.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ. 

 

3. 298/20 -  H μονομερής αίτηση ορίστηκε για Ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις στις 8.4.21. 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 82/21 – Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για Επίδοση στις 

22.4.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

2. 46/21 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 13.5.21.  

Υπεράσπιση μέχρι 11.5.21.  Δίδονται οδηγίες στο 

Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει το Γραφείο Ευημερίας για την 

ετοιμασία έκθεσης. 

 

3. 321/20 – H κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  10.5.21.  

Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί.  Η ενδιάμεση απόφαση 

επιφυλάσσεται.  Δίδονται οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για 

την ετοιμασία έκθεσης. 



Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

1. 14/15  - Η συνέχιση της ακρόασης ορίστηκε στις 16.4.21 η 

ώρα 10.00 π.μ. 

2. 7/21 – Ορίστηκε στις 13.5.21 η ώρα 8.30 π.μ. για Επίδοση. 

 

Αίτηση χρήσης στέγης αρ.  9/21 -  ΚΕΘ 13.5.21 Η Κυρίως 

Αίτηση και η Ενδιάμεση αίτηση.  Υπεράσπιση και Ένσταση 

μέχρι 11.5.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  K. Χ”Αθανασίου,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

5.4.21 

 

1. Αιτ. Διατροφής αρ. 62/16 – Η αίτηση ημερ. 9.2.21 για 

επίδοση στις 13.5.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

2. Αιτ. Γονικής Μέριμνα 106/16 – Η αίτηση ημερ. 9.2.21 για 

επίδοση στις 13.5.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

3. Αιτ. Γονικής Μέριμνας 316/20 – Ορίστηκε  η Κυρίως αίτηση 

για ΚΕΘ στις  22.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  

Δίδονται οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει το 

Γραφείο Ευημερίας για την ετοιμασία της έκθεσης. 

 

4. Αίτ. Γονικής Μέριμνας 51/21  - Ορίστηκε η Κυρίως αίτηση 

και η Μονομερής αίτησης για Επίδοση στις 22.4.21 η ώρα 8.30 

π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 5.4.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

600/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

1006/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

358/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

22/17  Είχε ζητηθεί ημερομηνία για οδηγίες με σκοπό τη συζήτηση της 

υπόθεσης.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή σε κάθε άλλη 

περίπτωση να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους. 

188/18-208/18  Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Το Δικαστήριο 

ανέμενε τις θέσεις των αιτητών.  Για οποιανδήποτε εξέλιξη, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

335/19  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Ωστόσο, δεν 

έχουν καταχωρηθεί κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Δίδονται οδηγίες για 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας μέχρι τις 11.5.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 14.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

248/19  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση στη 

Δ.30 με την αποκάλυψη εγγράφων και την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές.  Οι συνήγοροι να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ή να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

237/20  Υπάρχει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς της 

Αιτήτριας.  Δεν υπάρχει από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Παρατείνεται ο χρόνος 

μέχρι τις 23.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 27.4.2021, η 

ώρα 9.00 π.μ. 

283/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Δίδονται 

οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 11.5.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες.14.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

 



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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο τηλέφωνο 22369705 ή να 

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

538/15 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.  Η υπόθεση ορίζεται ξανά 

για Ακρόαση στις 25/11/21 η ώρα 10.30π.μ. 

290/18 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 08/12/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

264/19 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

376/19 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

63/20 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

407/20 

 

 

 

 

 

1. Εκδίδεται διάταγμα για ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 5 μηνών από σήμερα. Στην ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται 

τα έγγραφα που αποκαλύπτονται.  

2. Μέχρι τις 25/10/21 να καταχωρηθεί κοινός κατάλογος 

παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων. 

3. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/11/21 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 πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 5/04/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

140/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/5/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

19/5/2021 για τις προθέσεις τους και για το θέμα της 

συνένωσης. 

141/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/5/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

19/5/2021 για τις προθέσεις τους και για το θέμα της 

συνένωσης. 

142/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/5/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

19/5/2021 για τις προθέσεις τους και για το θέμα της 

συνένωσης. 

143/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 26/5/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

19/5/2021 για τις προθέσεις τους και για το θέμα της 

συνένωσης. 

318/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 17/5/2021.  Η Αιτήτρια 

να ενημερώσει το Δικαστήριο για την κλίμακα της 

απαίτησης ήτοι κατά πόσο η υπόθεση είναι ταχείας 

εκδικάσεως ή όχι μέχρι την 10/5/2021. 

180/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 3/6/2021.  Ο Αιτητής 

και οι Καθ’ ων η αίτηση 1 να συμμορφωθούν με το 

διάταγμα ημερ. 11/2/2021 μέχρι την 27/5/2021. 

181/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 3/6/2021.  Ο Αιτητής 

και οι Καθ’ ων η αίτηση 1 να συμμορφωθούν με το 

διάταγμα ημερ. 11/2/2021 μέχρι την 27/5/2021. 



182/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 3/6/2021.  Η Αιτήτρια 

και οι Καθ’ ων η αίτηση 1 να συμμορφωθούν με το 

διάταγμα ημερ. 11/2/2021 μέχρι την 27/5/2021. 

Υ.Σ.  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 5/4/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

Ε144/20 

Εκδόθηκε διάταγμα παραπομπής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. 

E69/20 

Αίτηση ημ. 19/3/2021 

Εκδόθηκε διάταγμα ως η Αίτηση. 

E100/20 

Αίτηση ημ. 18/3/2021 

Εκδόθηκε διάταγμα ως η αίτηση.  

E11/21 

Αίτηση για απόφαση ημ.19/3/2021 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 20/4/2021.  Ένορκη Δήλωση Απόδειξης να καταχωρηθεί 

μέχρι 19/4/2021. 

K4/21 

Αίτηση για απόφαση ημ. 18/3/2021 

Η αίτηση για απόφαση απορρίπτεται καθότι καταχωρήθηκε πρόωρα.  Όσον αφορά την 

ένσταση, αυτή φαίνεται να καταχωρήθηκε δίχως να έχει διαταχθεί η επίδοση της 

μονομερούς αίτησης και δίχως να επεξηγείται εάν επιδόθηκε στην Καθ’ ης η εν λόγω 

αίτηση.  Συνεπώς δεν δικαιολογείται η επιδίκαση εξόδων υπέρ οποιουδήποτε εκ των 

διαδίκων.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                      Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


