
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 24.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

770/19 H αίτηση ημερ. 18.11.20 ορίζεται για οδηγίες 13.4.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε.  Η αίτηση ημερ. 16.6.2020 ορίζεται για οδηγίες την ίδια 

ημέρα. 

 

 

738/17 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται γι’  ακρόαση 9.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

3182/14 Το αίτημα για αναβολή της ακρόασης εκ μέρους του Ενάγοντα εγκρίνεται.  Η 

αγωγή ορίζεται για ακρόαση 9.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

584/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.1 της αίτησης. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

24.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1081/20 Η αγωγή ορίζεται για την Εναγόμενη αρ. 4 

ορίζεται για ακρόαση την 11.6.2021 ώρα 

10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1191/20 Η Κλήση για Οδηγίες στην Ανταπαίτηση ορίζεται 

για οδηγίες την 7.4.2021 ώρα 8.45π.μ. που είναι 

ορισμένη και άλλη Κλήση για Οδηγίες. Μέχρι τότε 

να τοποθετηθούν οι συνήγοροι των Εναγομένων 

αναφορικά με την θέση των Εναγόντων ότι η 

Κλήση για Οδηγίες είναι πρόωρη. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αίτηση Πτώχευσης αρ.3/20 Η Αίτηση Πτώχευσης ορίζεται για οδηγίες την 

19.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. 
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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 24.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

 

2762/16 Η αίτηση ημερ. 16.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 15.4.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση των Εναγομένων 1 και 2 να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

 

1025/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

495/10 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 2.4.2021, η ώρα 09.00.  Οι θέσεις και των δύο 

πλευρών ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι ορθό να τεθούν 

και να αποφασιστούν από το φυσικό Δικαστή της υπόθεσης.  Το ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση θα παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 

τότε. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Προέδρου Ε.Δ. Λεμεσού 

24.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1484/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 14.9.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 24/2/21 

 

Διαχ. αρ. 559/15  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 21/5/21 και ώρα 
09:00. Ο διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 10/5/21. 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. 

 

Αγωγή αρ. 4384/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/4/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 5983/12 Η Ανταπαίτηση επαναορίζεται για Ακρόαση την 
21/4/2021 ώρα 08:30.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 4/20 Η Αίτηση ημερ. 7/1/20 επαναορίζεται για Οδηγίες 
την 2/4/2021 ώρα 09:00.  Οποιαδήποτε αίτηση για 
άδεια καταχώρησης συμπληρωματικής ένορκης 
δήλωσης να καταχωρηθεί το συντομότερο και να 
οριστεί την ίδια ημερομηνία.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.  Όσον αφορά την αίτηση ημερ. 4/11/20 άδεια 
δίδεται, αποσύρεται και απορρίπτεται με επιφύλαξη 
δικαιωμάτων και χωρίς έξοδα.   

 

Παρ. αρ. 50/19 Η Αίτηση ημερ. 6/12/19 επαναορίζεται για Απόδειξη 
την 21/5/2021 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21. Έξοδα 
επιφυλάσσονται.  

 

Αγωγή αρ. 146/18 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 21/5/2021 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της πλευράς των 
Εναγόντων παρατείνεται μέχρι 10/5/21. Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχ. αρ. 118/20 Η Αίτηση ημερ. 17/2/20 ορίζεται για περαιτέρω 
Απόδειξη την 16/3/21 ώρα 09:00. Στο 
μεσοδιάστημα να καταχωρηθεί συμπληρωματική 
ένορκη δήλωση από τον ίδιο τον ιδιώτη επιδότη 
στην οποία να αναφέρονται τα όσα καταγράφονται 
στην ειδοποίηση του.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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Διαχ. αρ. 51/2016  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 21/5/21 και ώρα 
09:00. Ο διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί 
λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 10/5/21. 
Μόλις καταχωρηθούν Τελικοί λογαριασμοί ο 
φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 
έλεγχο τους.  Το εκδοθέν εναντίον του διαχειριστή 
ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

 

Διαχ. αρ. 41/16  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 18/6/21 και ώρα 
09:00. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 4/6/21. Μόλις καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή 
Τελικοί λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 
Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Εναντίον της 
διαχειρίστριας Σ. Προδρόμου εκδίδεται ένταλμα 
σύλληψης το οποίο θα παραμείνει ανεκτέλεστο, 
όπως επίσης και το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης 
εναντίον του διαχειριστή Μ. Μιχαήλ θα παραμείνει 
ανεκτέλεστο. 

 

Διαχ. αρ. 559/15  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 21/5/21 και ώρα 
09:00. Ο διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 10/5/21. 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. 

 

Διαχ. αρ. 57/16  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 18/6/21 και ώρα 
09:00. Ο διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί 
λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 4/6/21. 
Μόλις καταχωρηθούν Τελικοί λογαριασμοί ο 
φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 
έλεγχο τους. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του 
διαχειριστή να παραμείνει ανεκτέλεστο.   

 

Αίτηση αρ. ΠΣΑ 1/21 Εκδίδεται Διάταγμα ως η παράγραφος Α της 
Αίτησης.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 4016/12 Η Αίτηση ημερ. 16/10/20 (για αντεξέταση) 
επαναορίζεται για Ακρόαση την 24/3/21 ώρα 09:00.  
Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 
παρατείνεται μέχρι 12/3/21.  Την ίδια ημερομηνία 
παραμένουν για Οδηγίες η Αίτηση ημερ. 28/2/20 
καθώς και η αγωγή.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  24/2/2021 

 

Αγωγές: 

3285/10 Στην Αίτηση ημερ. 15.5.20 επιφυλάσσεται Ενδιάμεση Απόφαση. 

 

673/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.5.2022 στις 10.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

1205/16 Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 23.4.2021 στις 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

1117/17 Η αγωγή για τον Εναγόμενο 4 ορίζεται για Ακρόαση την 17.6.2022 

στις 10.00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2904/19 Η αίτηση ημερ. 2.9.20 ορίζεται για Απόδειξη την 23.4.2021 στις 

9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από 

σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΠΣΑ 

2/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

 

4/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

525/13 Η Αίτηση/Έφεση ορίζεται για Ακρόαση την 18.5.2021 στις 8.30 

π.μ. (με Γραπτές Αγορεύσεις).  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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163/20 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 31.3.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

165/20 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 31.3.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

275/11 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των Διαχειριστών.  Η 

Διαχείριση ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης στις 

23.4.2021 στις 9.00 π.μ. 

 

15/15 Ορίζεται στις 23.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Στο μεταξύ να κατατεθεί η 

συγκατάθεση του Διαχειριστή. 

 

103/15 Ορίζεται στις 23.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Στο μεταξύ να κατατεθούν 

Τελικοί Λογαριασμοί.  Ο Διαχειριστής να είναι παρών. 

 

205/15 Ορίζεται στις 23.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Στο μεταξύ να κατατεθούν 

Απογραφή και Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί.  Οδηγίες για άμεση 

εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης (εναντίον της Διαχειρίστριας). 
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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  24/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

Αίτηση ΠΣΑ 3/21 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και ο Επίσημος Παραλήπτης θα 

ενημερωθεί μέσω του Πρωτοκολλητείου.  

 

4076/15 – Αίτηση ημερ. 5.10.20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Εκδίδεται διάταγμα για 

τροποποίηση ως οι παραγράφοι Β και Γ της αίτησης. Τροποποιημένο κλητήριο 

ένταλμα με τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί μέσα σε 7 

ημέρες από την σύνταξη του παρόντος διατάγματος.  Υπεράσπιση και 

Ανταπαίτηση από τον Εναγόμενο 1 στο τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα και 

στην τροποποιημένη Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 7 ημερών από 

της παράδοσης του τροποποιημένου κλητηρίου εντάλματος.  Απάντηση και 

υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση του Εναγομένου 1 να καταχωρηθεί εντός 7 

ημερών από της παράδοσης της Υπεράσπισης και Ανταπαίτησης.  Οι Θεσμοί 

να ακολουθήσουν για τον νέο Εναγόμενο 2.  Τα έξοδα που θα σπαταληθούν 

λόγω της τροποποίησης (thrown away expenses) όπως και τα έξοδα της 

παρούσας αίτησης όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο επιδικάζονται υπέρ του Καθ΄ ου η 

Αίτηση/Εναγομένου 1 και εναντίον του Αιτητή/Ενάγοντα και θα είναι εισπρακτέα 

στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

για τον Εναγόμενο 1 στις 10.5.21 και ώρα 9:00.  Αναφορικά με την αγωγή καμία 

διαταγή για έξοδα.  
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242/15 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 9.3.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και 

ενδιάμεσοι λογαριασμοί να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Ο 

διαχειριστής να ενημερωθεί να είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία και 

ώρα.  Το Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει τον δικηγόρο του διαχειριστή να είναι 

παρών στις 9.3.21.  

 

 

1755/19 – Αίτηση ημερ. 28.1.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 22.4.21  και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 5.4.21. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.   

 

2127/17  - Αίτηση ημερ. 20.11.20 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα οι συνήγοροι 

θα ενημερωθούν μέσω του Πρωτοκολλητείου.  

 

 

2943/19 – Αίτηση ημερ. 18.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 21.4.21  και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 7.4.21. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.   

 

4643/15 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 22.4.21 η πλευρά της Εναγομένης 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 22.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  

 

2450/15 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 7.10.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
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5302/15 – Αίτηση ημερ. 2.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 19.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.   

 

 

3846/16 – Αίτηση ημερ. 2.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 19.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.   

 

650/20 – Αίτηση ημερ. 23.6.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 26.4.21  και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 16.4.21. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.   

 

 

564/15 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 2.3.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και τελικοί 

λογαριασμοί να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Αν δεν καταστεί εφικτό 

να κατατεθούν τελικοί λογαριασμοί, τότε, να καταχωρηθούν  νέοι ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί εντός του πιο πάνω ορισθέντος χρόνου. Η διαχειρίστρια να 

ενημερωθεί να είναι παρούσα κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. Η 

παρουσία  του δικηγόρου της διαχειρίστριας κρίνεται απαραίτητη.    

 

588/15 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 25.2.21 και ώρα 9:30. Η παρουσία 

του δικηγόρου του διαχειριστή κρίνεται απαραίτητη.  

 

277/20 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίδοση την 23.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.   
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36/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 22.4.21 και ώρα 9:00.  Τελικοί λογαριασμοί 

να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Αν δεν καταστεί εφικτό να κατατεθούν 

τελικοί λογαριασμοί, τότε, να καταχωρηθούν  νέοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί εντός 

του πιο πάνω ορισθέντος χρόνου. Ο διαχειριστής να ενημερωθεί να είναι 

παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον 

του θα παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 22.4.21 νοουμένου ότι στις 22.4.21 ο 

διαχειριστής παρουσιασθεί στο Δικαστήριο.  

 

503/14 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 23.3.21 και ώρα 9:00.  Ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί να κατατεθούν μέχρι 10.3.21.  Ο διαχειριστής να ενημερωθεί να 

είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. 

 

 

389/14 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 22.4.21 και ώρα 9:00.  Ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως. Η διαχειρίστρια να 

ενημερωθεί να είναι παρούσα κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. Η 

παρουσία  του δικηγόρου της διαχειρίστριας κρίνεται απαραίτητη.    

 

1602/18 – Αίτηση ημερ. 10.6.20 

Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 12.3.21 και ώρα 11:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 3.3.21 

και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Ενάγοντα/Αιτητή.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

 

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

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

ορισμένες στις 24.02.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 461/20 H Αίτηση ημερ. 25.06.2020 εναντίον των εναγομένων 2 και 

3 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος τους και 

προς όφελος των εναγόντων.  Για τον Εναγόμενο 1 ορίζεται 

για Απόδειξη 19.05.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

στην πορεία.  Οι εναγόμενοι 1, 2 και 3 ήταν παρόντες.    

Αγωγή αρ. 1678/20 Αίτηση ημερ. 10.02.2021.  Το Αιτητικό Γ αποσύρεται άνευ 

βλάβης με δικαίωμα καταχώρησης νέου αιτήματος διά 

κλήσεως.  Εκδίδεται διάταγμα ως οι Παράγραφοι Α και Β.  Το 

διάταγμα ορίζεται για Επίδοση στον Μεσεγγυούχο και τον 

εναγόμενο 05.03.2021 στις 9:00 π.μ.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται.   

Αγωγή αρ. 364/20 Ορίζεται για Οδηγίες 24.05.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν εντός 

60 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 2340/19 Ορίζεται για Οδηγίες 31.03.2021 στις 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι 

των δύο πλευρών να διευκρινίσουν κατά πόσο έχουν 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες που δόθηκαν στα πλαίσια της 

Κλήσης ημερ. 03.01.2020 που καταχωρήθηκε σε σχέση με 

την Ανταπαίτηση.   

Αγωγή αρ. 2002/19 Η Αίτηση ημερ. 03.07.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

07.04.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Αιτητή.   

Αγωγή αρ. 1938/19 Κλήση για Οδηγίες 21.07.2020. Ενάγοντες και Εναγόμενοι να 

αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη δίκη 

εντός 60 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.  Η Αγωγή και η 
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Κλήση για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 24.05.2021 στις 

9:00 π.μ. για να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές για τα 

υπόλοιπα αιτήματα του Τύπου 25. Αν δεν τοποθετηθούν θα 

θεωρείται  ότι έχουν εγκαταλειφθεί.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1252/19 Ορίζεται για Οδηγίες 24.05.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν εντός 

60 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 1194/19 Ορίζεται για Οδηγίες 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους 

του εναγόμενου 1 παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα.  Μέχρι τη δοθείσα ημερομηνία να γίνει παράδοση 

αντιγράφων των εγγράφων που αποκαλύφθηκαν ή θα 

αποκαλυφθούν.  Τα σημερινά έξοδα να είναι προς όφελος 

του ενάγοντα και σε βάρος της εναγόμενης 1 και σε καμιά 

περίπτωση εναντίον του εναγόμενου 2.   

Αγωγή αρ. 753/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 26.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν και από τις δύο πλευρές εντός 60 ημερών 

από σήμερα.  Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ μέρους των εναγομένων παρατείνεται για 

περίοδο 30 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ.  480/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 23.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

(τελευταία φορά) 22.03.2021 στις 9:00 π.μ. Η πλευρά των 

εναγόντων να διευκρινίσει κατά πόσο έχει επιδοθεί η Κλήση 

για Οδηγίες στην πλευρά των Εναγομένων.  

Αγωγή αρ. 305/19 Ορίζεται για Οδηγίες 25.05.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν εντός 

60 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 120/19 Ορίζεται για Ακρόαση 10.12.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1632/17 Ορίζεται για Ακρόαση 30.11.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 789/17 H Αίτηση ημερ. 30.10.2020 εγκρίνεται.  Ο χρόνος για έκδοση 

της Κλήσης για Οδηγίες από τους ενάγοντες παρατείνεται 

για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 5305/15 Απόφαση επιφυλάσσεται.  Η απόφαση θα δοθεί 26.02.2021.  

Οι δικηγόροι να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα κατά 

πόσο συμφωνούν να τους σταλεί η απόφαση σε ηλεκτρονική 

μορφή.   
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Αγωγή αρ. 2874/15 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 20.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

12.04.2021 στις 9:00 π.μ. Η πλευρά του ενάγοντα να 

διευκρινίσει κατά πόσο έχει επιδώσει την Κλήση στην 

πλευρά των εναγομένων.  

Αγωγή αρ. 556/15 Ορίζεται για Ακρόαση 21.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 4422/14 Ορίζεται για Ακρόαση 13.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 4097/14 Ορίζεται για Ακρόαση 20.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 5275/12 Ορίζεται για Ακρόαση 08.04.2021 και 09.04.2021 στις 11:00 

π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  Θα υπάρχει χρόνος ν’ 

ακουστεί.   

Αγωγή αρ. 8107/01 Ορίζεται για Οδηγίες 25.02.2021 στις 9:00 π.μ. Οι δικηγόροι 

να φροντίσουν ώστε η ειδοποίηση του Κτηματολογίου να 

καταχωρηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου.   

Πτώχευση 10/20 Ορίζεται για Επίδοση 03.03.2021 στις (9:00 π.μ.) στο 

Κτηματολόγιο και δεδομένου ότι η επίδοση που έγινε στον 

Καθ’  ου η Αίτηση αναφέρεται η ημερομηνία 03.03.2021  

παραμένει για Οδηγίες για τον Καθ’  ου η Αίτηση 03.03.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 455/11 Ορίζεται για Οδηγίες 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. Τα εντάλματα 

σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε.  Το 

Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει τους Εναγόμενους 3 και 5 

για την ημερομηνία που έχει δοθεί.   

Εταιρεία 585/20  Ορίζεται για Οδηγίες 09.03.2021 στις 9:00 π.μ. Παρουσία 

δικηγόρων απαραίτητη.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  24.2.2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

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

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  24.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

3590/14 

Ακρόαση 15.6.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2541/15 

22.4.21, ώρα 09.00 π.μ.  οδηγίες και προγραμματισμό  

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. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

3589/16  

Ακρόαση 29.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1094/17 

Ακρόαση 7.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα 

 

1892/19 

Οδηγίες και για προγραμματισμό στις 27.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Το κάθε διάδικο μέρος, διατάσσεται να καταθέσει στο Δικαστήριο κατάλογο με 

τους μάρτυρες που προτίθεται να καλέσει και σύνοψη της μαρτυρίας αυτών, 

εντός 30 ημερών από σήμερα. 
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Μέχρι  την ημερομηνία που έχει οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές, να 

παραδώσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους, φωτοαντίγραφα όλων των 

εγγράφων που έχουν αποκαλύψει στον αντίδικο τους  

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

ήδη καλυφθεί  

 

186/20 (αίτηση ημερ. 4.8.20)  

Η αίτηση ημερ. 4.8.20 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγομένων 6 και 

7 ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 

Δικαστήριο, τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί  

 

234/20 (αίτηση ημερ. 12.3.20) 

Απόδειξη 27.5.21, ώρα 08.45 π.μ. εκτός κι αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 

και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης των Εναγομένων 1 και 2, 

επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

2033/20 (αίτηση ημερ. 18.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 18.11.20 ορίζεται για οδηγίες στις 31.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες. 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

2082/20 (αίτηση ημερ. 18.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 18.11.20 ορίζεται για οδηγίες την 1.6.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  
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Αρ. Αίτησης Εταιρειών 303/19 

Ακρόαση 28.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 128/14 (αίτηση ημερ. 22.5.20) 

Η αίτηση ημερ. 22.5.20 ορίζεται ξανά για προγραμματισμό και έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη την 1.12.20 εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση, 

στις 28.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

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

επεκτείνεται μέχρι και την 24.5.21 

Το ένταλμα σύλληψης που εξεδόθη την 1.12.20 να παραμείνει αντεκτέλεστο 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

Αρ. Αίτ. ΔΑΟ 4/21 

Εκδίδεται διάταγμα 

Το διάταγμα να παραδοθεί από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας στα 

ενδιαφερόμενα μέρη εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του 

παρόντος διατάγματος. 

Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 7 ημερών από σήμερα 

Καμία διαταγή για έξοδα  
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 24/02/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

 

1. Παρακαλώ όπως τα email για τις υποθέσεις αποστέλλονται την 

προηγούμενη μέρα μέχρι τις 13:00 

2. Οι ένορκες δηλώσεις για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης λόγω μη 

εμφάνισης να καταχωρούνται ΜΑΖΙ με αυτές. 

3. Οι ένορκες δηλώσεις αγωγής ή αίτησης να καταχωρούνται το 

αργότερο 1 μέρα προηγουμένως. Διαφορετικά η υπόθεση θα 

επαναορίζεται για απόδειξη ή επίδοση ή όπως άλλως κρίνει δίκαιο το 

Δικαστήριο. 

4. Σε όσες υποθέσεις είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες και έχουν 

συμπληρωθεί τα δικόγραφα όλων των διαδίκων, να αποστέλλεται 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικαστήριο ως προς τα αιτητικά του 

παραρτήματος της κλήσης ή του Τύπου 25 που ζητούνται να 

εκδοθούν. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1744/19  

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικος καταχωρήσει εντός 40 ημερών από 

σήμερα κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και όπως εντός της ίδιας 

προθεσμίας παραδώσει αντίγραφα αυτών στο άλλο διάδικο μέρος. 

Τα υπόλοιπα αιτητικά των παραρτημάτων των διαδίκων απορρίπτονται. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα αγωγής στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 663/19 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για την εναγόμενη για περίοδο 30 ημερών από σήμερα και όπως 

εντός της ίδιας περιόδου παραδώσει αντίγραφα αυτών  στην ενάγουσα. Έξοδα 

στην πορεία αλλά όχι εναντίον της ενάγουσας. 

 

Αρ. Αγωγής 2905/20 – Αίτηση ημερ. 08/12/20 

Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται για οδηγίες στις 08/03/21 και ώρα 9:00. Έξοδα 

στην πορεία 

Έξοδα στην πορεία. 

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

Αρ. Αγωγής 1274/20 – Αίτηση ημερ. 09/07/20 και αίτηση ημερ. 11/12/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 11/12/20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

στις 29/03/21 και ώρα 9:00. Η αίτηση ημερ. 09/07/20 ορίζεται για οδηγίες στις 

29/03/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα στην πορεία για αμφότερες τις αιτήσεις. 

 

Αρ. Αγωγής 1517/18 – Αίτηση ημερ. 16/02/21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και 

εναντίον των καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 αλληλέγγυα και κεχωρίσμένα όπως 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 551/20 – Αίτηση ημερ. 05/11/20 (μονομερής) και 05/11/20 (δια 

κλήσεως)  

Εκδίδεται απόφαση εναντίον του εναγόμενου αρ.1 

Η αίτηση για απόφαση εναντίον του εναγόμενου αρ.2 ορίζεται για Απόδειξη στις 

15/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 841/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση την 01/07/14 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Γεν. Αίτησης 1119/13 – Αίτηση ημερ. 17/06/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες αναφορικά με τους καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 στις 

15/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Εκδίδεται 

Ε/Σ εναντίον τους το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω 

ημερομηνία. 

Η αίτηση αποσύρεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα για τον καθ’ ου η αίτηση 

αρ.3. 

Οι καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 να συμμορφωθούν με το διάταγμα του δικαστηρίου 

μέχρι τότε. 

Γεν. Αίτηση 316/11 – Αίτηση ημερ. 14/02/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτ. Έφεση 118/18 – Αίτηση ημερ. 29/10/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 06/04/21 και ώρα 

9:00. Δίδεται άδεια τους εφεσίβλητους όπως καταχωρήσουν απαντητική 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση στην ένορκη δήλωση ημερ. 20/10/20 η οποία 

να καταχωρηθεί μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 2060/18 

Η αγωγή και η ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσες και αμφότερες χωρίς έξοδα. Οποιεσδήποτε τυχόν 

προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

 

Αρ. Αγωγής 1119/12 – Αίτηση έρευνας ημερ. 13/09/19 

Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

02/04/21 και ώρα 9:00. Το Ε/Σ να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 

Χωρίς έξοδα. 

Ο δικηγόρος της καθ’ ης η αίτηση να την ενημερώσει για τα πιο πάνω. 

 

Αρ. Αγωγής 1099/15 

Ορίζεται για ακρόαση στις 02/07/21 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 446/16 

Ορίζεται για ακρόαση στις 21/10/21 και ώρα 09:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτ. Πτώχευσης 304/97 – Αίτηση ημερ. 30/10/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 05/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Χωρίς έξοδα. 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες. 

 

ΔΑΟ 2/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 6193/13 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 14/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4529/12 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16/03/21 και ώρα 

9:00 χωρίς έξοδα. 

 

----------------------------------------------- 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 24.02.2021 
 

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 4705/2008 Η δικαστική απόφαση ημερομηνίας 26.06.2009 είναι εκτελεστή 
επί του παρόντος. Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 
28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ. Χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.229/2010 Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 παρόντες κατόπιν εκτέλεσης 
εντάλματος σύλληψης. Η απουσία τους κρίνεται 
δικαιολογημένη, λόγω των υγειονομικών μέτρων. Η αίτηση 
παραμένει για οδηγίες την 25.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 5452/2010 Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης ΜΕΜΟ ως η αίτηση. Χωρίς 
έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 5868/2012 

ΑΓΩΓΗ 5869/2012 

Οι αγωγές ορίζονται για Οδηγίες/δήλωση συμβιβασμού 
την 24.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. Η 
ημερομηνία 25.02.2021 ακυρώνεται. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 5843/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.06.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 1205/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.06.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 4352/2014 Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα. Χωρίς έξοδα. Προηγούμενες διαταγές 
για έξοδα ακυρώνονται. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 4899/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.09.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 2479/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2627/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1805/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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12.  ΑΓΩΓΗ 459/2018 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 31.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 826/2018 

ΑΓΩΓΗ 827/2018 

ΑΓΩΓΗ 829/2018 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 25.11.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2628/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 341/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.12.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1580/2019 Δίδονται οδηγίες όπως ο Ενάγων καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός 40 ημερών από 
σήμερα. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό 
τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 31.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2073/2019 Οι αιτήσεις ημερομηνίας 04.11.2020 και 14.01.2020 
παραμένουν για Οδηγίες την 09.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η αίτηση για 
διόρθωση της νομικής βάσης της αίτησης ημερομηνίας 
04.11.2020. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 769/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 31.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1133/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 22.12.2020 ήταν ορισμένη την 
22.02.2021, ωστόσο δεν τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου 
τότε, τέθηκε σήμερα. Η αίτηση ημερομηνίας 22.12.2020 για 
αντεξέταση, η οποία έγινε μονομερώς, έχει καταστεί δια 
κλήσεως. Να επιδοθεί στην άλλη πλευρά μέχρι την 02.03.2021. 
Ορίζεται για Ακρόαση την 12.03.2021 ώρα 8:30 π.μ. 
(ισχύουν οι θεσμοί ως προς το δικαίωμα ένστασης). Χωρίς 
έξοδα.  
 

20.  ΑΓΩΓΗ 2351/2020 Βάσει επιστολής, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 
άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. 
 

21.  ΔΑΟ 1/2021 Εκδίδεται Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών ως το αιτητικό 
Α της αίτησης. Δίδονται οδηγίες προς τον Πρωτοκολλητή του 
Δικαστηρίου να ειδοποιήσει σχετικά την Υπηρεσία 
Αφερεγγυότητας, η οποία να ενεργήσει σύμφωνα με το Νόμο. 
 

 

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.  
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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.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26.02.2021 Θα αρχίσει εάν δεν 
διευθετηθεί 

2.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Εκκρεμεί Πρέπει να αρχίσει 

3.  2875/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Συνεχιζόμενη 

4.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 10.03.2021 Πρέπει να αρχίσει 

5.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 14.05.2021 Πρέπει να αρχίσει 

6.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 17.03.2021 
22.03.2021 

Συνεχιζόμενη   

7.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 02.03.2021 Θα οριστεί την 
13.04.2021 για να 
ολοκληρωθεί 
ιατρική εξέταση 

8.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 19.03.2021 
23.03.2021 
31.03.2021 

Συνεχιζόμενη 

9.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05.03.2021 Συνεχιζόμενη   

10.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 08.03.2021 Συνεχιζόμενη  

11.  5868/2012 
& 
5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 24.03.2021 Συνεχιζόμενη/Θα 
διευθετηθεί 

12.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 14.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

13.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Εάν δεν συνεχίσει 
η 2875/2012, 
υπάρχουν 
προοπτικές 

14.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 26.02.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

16.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.      

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος/γραμματέας): yioannou@dc.judicial.gov.cy  

(μόνον για επείγοντα θέματα) κα Χρίστια Μίτλεττον (δικαστής): cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
mailto: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 24.02.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 1600/18 H Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 19.6.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

20.4.2021 ώρα 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του διευθυντή της καθ’ ης η αίτηση, το 

οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο ένεκα της δήλωσης του 

δικηγόρου της καθ’ ης ότι θα τον παρουσιάσει την επόμενη 

δικάσιμο.  Χωρίς έξοδα. 

 

2. Αγωγή 1862/20 Η αίτηση ημ. 20.11.20 ορίζεται για Επίδοση 24.3.2021 στις 8.30. 

Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 944/19 Η αίτηση ημ. 19.5.20 ορίζεται για Επίδοση 21.4.2021 στις 8.30. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

4. Αγωγή 1156/18 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 29.7.20 ορίζεται εκ νέου για 

Επίδοση 3.6.2021 στις 9.00. Χωρίς έξοδα. 

5. Αγωγή 917/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως πλήρως διευθετηθείσα 

και εξοφληθείσα.  Χωρίς έξοδα. 

6. Αιτ. Εκκαθ. 20/20 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 22.3.2021 στις 9.00 για να 

τοποθετηθούν οι δικηγόροι κατά πόσο συμφωνούν οι διάδικοι να 

γίνει με την γραπτή μαρτυρία που υπάρχει ήδη στο φάκελο έτσι 

ώστε να οριστεί για γραπτές αγορεύσεις. 

7. Αγωγή 4393/15 Η αίτηση μην. Δόσεων ημ. 9.12.19 αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης με δικαίωμα καταχώρισης νέας.  Χωρίς έξοδα. 
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8 Αγ. Μικρ. 3/19 Η αγωγή επαναορίζεται ξανά 19.3.2021 στις 9.00 έτσι ώστε να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο τόσο από την δικηγόρο του ενάγοντα 

όσο και από τον Πρωτοκολλητή κατά πόσο τελικά επιδόθηκε ή όχι 

η αγωγή και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα ως προς το εάν 

επιδόθηκε ή όχι.  Ο Πρωτοκολλητής να ενημερώσει την δικηγόρο 

για τη νέα ημερομηνία. 

9. Αγωγή 2279/17 Αίτηση ημ. 17.6.20 

Καθ’ ου η αίτηση 2 παρών 

Στο φάκελο του Δικαστηρίου κατατέθηκε δέσμη εγγράφων ως 

Τεκμήριο Α ημ. 24.2.2021, η οποία μπορεί να επιθεωρηθεί από 

τους δικηγόρους των αιτητών έτσι ώστε να εξετάσουν την 

περίπτωση του καθ’ ου η αίτηση 2.  Δίδονται οδηγίες στον καθ’ ου 

η αίτηση 2 να παραδώσει στους δικηγόρους των αιτητών 

αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων.  Η αίτηση παραμένει για 

Οδηγίες προς εξέταση τους ισχυρισμούς του καθ’ ου η αίτηση 2 

23.3.2021 στις 9.00.  Παραμένει επίσης για Επίδοση στον καθ’ 

ου η αίτηση 1 την ίδια ημερομηνία. 

10. Αγωγή 5193/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 11.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αγωγή 5427/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 29.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

12. Αγωγή 4077/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 28.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

13. Συν. Αγ. 1865/13 

& 1866/13 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση 30.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

14. Συν. Αγ. 890/13 

& 352/16 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση 29.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

15. Αγωγή 2403/15 Οι δικηγόροι παραπέμπονται στις οδηγίες του Δικαστηρίου ημ. 

11.02.2021 που παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα για την 

αγωγή εναντίον του εναγομένου 4.  Παρακαλούνται οι δικηγόροι 

όπως τοποθετηθούν προς το Δικαστήριο με ηλεκτρονικό μήνυμα 

με τις θέσεις τους.  Ορίζεται ξανά για Οδηγίες 10.3.2021 στις 

9.00. 

16. Aίτ. ΔΑΟ 3/21 Αίτηση ημ. 18.2.2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδίδεται διάταγμα απαλλαγής οφειλών ως το αιτητικό Α.  

Δίδονται οδηγίες προς τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου να 

ειδοποιήσει σχετικά την υπηρεσία αφερεγγυότητας, η οποία να 

ενεργήσει σύμφωνα με το Νόμο. 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγ. 4463/12 22.03.21 Συνεχιζόμενη 

 

2. Αγ. 2357/12 19.03.21 Συνεχιζόμενη 

3. Αγ. 374/12 05.03.21  Συνεχιζόμενη 

4. Αγ. 3413/12 04.03.21 Συνεχιζόμενη 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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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 24.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

9269/18 ορίζεται για ακρόαση στις 14.09.2021 στις (10:30) 

6949/19 ορίζεται για ακρόαση και έλεγχο για κατηγ. 2 στις 02.04.2021 στις (09:00) 

13132/19 ορίζεται για ακρόαση στις 15.09.2021 στις (10:30) 

22776/19  ορίζεται για ακρόαση στις 22.09.2021 στις (10:30) 

23469/16  ορίζονται για ακρόαση στις  06.04.2021 στις (10:00)  οι αιτήσεις και 

προγραμματισμό της ακρόασης η υπόθεση.  Αν οι αιτήσεις προωθηθούν οι 

αγορεύσεις να γίνουν γραπτώς 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις  (09:00) 

11134/20  20.04.2021 
 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 

Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης (09:00) 

11779/20  20.04.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

2680/20 

2681/20 

2682/20 

2683/20 

2684/20 

2685/20 

2686/20 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

24/2/2021 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού και δεδομένων των περιοριστικών μέτρων που έχουν εφαρμοστεί,   

των οδηγιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 4.2.21 και του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 11.2.21, οι υποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και 

ήταν ορισμένες στις 24.02.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

4478/19 ακρόαση  για κατ. 1 & 2  στις  30.6.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο 

συνήγορος του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

20604/19 ακρόαση για κατ.  στις  29.6.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και 

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

21379/19 ακρόαση για κατ.  στις  30.6.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και 

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

8174/20 ακρόαση για κατ.  στις  30.6.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και 

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

11664/20 απάντηση και έλεγχο Ε/Σ  για κατ.  στις 22.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.    

Ο συνήγορος του  κατ.  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

Ν.Α. 549/20 για εξέταση στις 22.4.21 και ώρα 9.00 π.μ. 
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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 24.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

14178/18 oρίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 (10:30) 

18715/19 ορίζεται στις 14.6.21 (10:30)  (Ακρόαση για Κ/νους 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 και Απόδειξη για Κ/νους 3, 10, 19) 

  Για Κ/νους 2, 5 και 20 διακόπηκε λόγω μη 

επίδοσης) 

609/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 (10:30) 

2888/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 (10:30)  

 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 22.3.21 (09:00) 

8216/20 

8221/20 

11686/20 

 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  
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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 24.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

7121/20 ορίζεται 14.6.21 (10:30)  

2524/18 ορίζεται στις 16.6.21 (10:30)  

3167/18 ορίζεται στις 10.6.21 (10:30)  

15777/18 ορίζεται στις 10.6.21 (10:30)  

21542/19 ορίζεται στις 14.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

23987/19 ορίζεται στις 2.4.21 (09:00) 

14889/20 ορίζεται στις 2.4.21 (09:00) 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 2.4.21 

15902/20 

15901/20 

15903/20 

15904/20 

15905/20 

15906/20 

15907/20 

15908/20 

15910/20 

15911/20 
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Διακόπηκε η ποινική δίωξη λόγω μη επίδοσης 

23980/19 

23982/19 

2626/20 (για Κ2) 

11173/20 

11174/20 

12142/20 

12315/20 

12316/20 

12317/20 

12319/20 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

24 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 24.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

●  932/19 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγορούμενους 1 και 2 στις 22.3.2021 

στις 9:00 π.μ. 

●  1270/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2427/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2922/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 19136/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 19317/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 19522/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 20177/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 20812/19 ορίζεται για Ακρόαση  στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2600/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ 

• 2612/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 22.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4420/20 ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες στις 24.3.2021 στις 9:00 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 16.06.21 στις 9:00 π.μ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 24.02.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 07.04.2021 

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
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  24.2.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Γενική Αίτηση 296/11 – Ακρόαση 19.5.21 η ώρα 10.30 π.μ. 

2. Γενική Αίτηση 65/11 – Ακρόαση 19.5.21 η ώρα 10.30 π.μ. 

3. Γονική Μέριμνα 64/20 – Εκδόθηκαν διατάγματα 
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ΜΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΔΙΑΖΥΓΙΑ) 

 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ  24.2.21 

 

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

1. 138/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

2. 448/20 – Ορίστηκε στις  24.3.21  για να καταχωρηθεί η ένορκος δήλωση 

επίδοσης 

3. 341/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  3.3.21 και ώρα 08:30. 

4. 74/20 – Eκδόθηκε διαζύγιο 

5. 406/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  24.3.21.  Δόθηκε 

παράταση χρόνου για αποκάλυψη  και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους 

του Καθ’ου η αίτηση μέχρι τις  19.3.21. 

6. 693/19 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  14.4.21 και ώρα 

08:30.  H κλήση για οδηγίες ημερ.  10.12.20  ορίστηκε για οδηγίες στις  

14.4.21. 

 

7. Γενική Αίτηση αρ.  64/11 – Η αίτηση ορίστηκε εκ νέου για ακρόαση στις  

19.5.21 και ώρα 10:30. 

 

 

8. 336/12 -  Oρίστηκε εκ νέου γι’ ακρόαση στις  19.5.21 και ώρα 10:30. 

9.  617/20  -  Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

10.  26/18 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε   γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις  

στις 19.5.21 και ώρα 10:00.  Δόθηκε παράταση χρόνου στην Καθ’ης η 

αίτηση  μέχρι τις  24.3.21 να καταχωρίσει την έγγραφη μαρτυρία της και 

δώσει αντίγραφο στο δικηγόρο του Αιτητή. 

11. 462/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

12. 335/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 
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13. 680/19 -  Ορίστηκε εκ νέου για απόδειξη στις  10.3.21 και ώρα  08:30. 

14. 19/20 – H κυρίως αίτηση  και η κλήση για οδηγίες   ορίστηκαν για οδηγίες 

στις  3.3.21. 

15. 66/21 – Εκδόθηκε διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτηση ημερ.  

19.2.21. 

16.  546/19 – Δόθηκαν οδηγίες στην Αιτήτρια όπως εντός 1 μηνός από 

σήμερα καταχωρίσει την έγγραφη μαρτυρία της και  παραδώσει 

αντίγραφο στην άλλη πλευρά.  Δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες  προς τον 

Καθ’ου η αίτηση  όπως εντός 1 μηνός από την εκπνοή της πιο πάνω 

προθεσμίας, καταχωρίσει  την έγγραφη μαρτυρία  του και παραδώσει 

αντίγραφο  στην άλλη πλευρά.   Η κυρίως αίτηση ορίστηκε  για ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις στις 9.6.21 και ώρα  10:00. 

17.  297/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

18.  406/20 -  Ορίστηκε εκ νέου για επίδοση στις  19.5.21. 

19.  36/21 – Εκδόθηκε διάταγμα.  Η εναρκτήρια αίτηση ορίστηκε για  επίδοση 

19.5.21 και ώρα 08:30.  H ημερομηνία  24.3.21 

20.  562/20 – Eκδόθηκε διαζύγιο 

21.  68/19 – Επιφυλάχθηκε απόφαση. 

 

 

---------------  
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 24.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

776/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης, εκτός εάν ήθελαν 

κοινοποιήσουν στο Δικαστήριο τις δικές τους θέσεις. 

827/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης, εκτός εάν ήθελαν 

κοινοποιήσουν στο Δικαστήριο τις δικές τους θέσεις. 

436/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι ταχείας διεκπεραίωσης.  

Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

277/19, 278/18 & 304/19 Οι υποθέσεις είχαν αναβληθεί και οριστεί σε μια νέα 

ημερομηνία για οδηγίες λόγω θανάτου ενός εκ των διαδίκων.  Αναμένεται από τους 

συνηγόρους όπως συζητήσουν την υπόθεση για σκοπούς διευθέτησης.  Να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

91/20  Η υπόθεση έχει οριστεί για σκοπούς καταχώρησης ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Υπάρχει συμμόρφωση.  

Παραμένει για οδηγίες παρουσία των διαδίκων, εκτός εάν ήθελαν κοινοποιήσουν τις 

θέσεις τους μέσω e-mail. 

151/20  Υπάρχει αίτηση ημερ. 6.11.2020 για την οποία είχαν δοθεί οδηγίες για 

καταχώρηση ένστασης.  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι έχει καταχωρηθεί.  

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 16.3.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

165/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 

τις 16.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 19.3.2021, 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 

 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

24/02/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

321/14, 322/14 

323/14, 324/14 

325/14, 326/14 

327/14, 330/14 

331/14, 332/14 

333/14, 334/14 

335/14, 336/14 

337/14, 339/14 

340/14, 341/14 

342/14, 343/14 

344/14, 345/14 

346/14, 347/14 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

 

89/18 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

των περιοριστικών μέτρων.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 29/11/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

 

214/18 Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου η 

ώρα 9.00π.μ. 

 

8/20 

9/20 

10/20 

11/20 

Η αίτηση ημερ. 16/02/21 να επιδοθεί  στους Καθ’ ων η 

Αίτηση.  Οι υποθέσεις και η αίτηση ημερ. 16/02/21 ορίζονται 

για Οδηγίες στις 30/03/21 η ώρα 9.00π.μ. 

 

 

174/20 Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 3 μηνών από σήμερα.. Στην ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης να επισυνάπτονται αντίγραφα των 

εγγράφων που αποκαλύπτονται.  
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Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 03/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

178/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/04/21 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
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 24/02/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

660/12 Εκκρεμεί αίτηση ημερ. 22/12/2020 στην οποία έχει 

καταχωρηθεί ένσταση.  Η εν λόγω αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες την 24/3/2021. Οι δύο πλευρές να 

γνωστοποιήσουν στο Δικαστήριο τις προθέσεις τους μέχρι 

την 17/3/2021. 

249/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 21/4/2021.  Όλες οι 

πλευρές να συμμορφωθούν με το διάταγμα ημερ. 

17/12/2020 μέχρι την 14/4/2021. 

390/17 Οι Καθ’ ων η αίτηση ζητούν αναβολή της ακρόασης ως το 

email τους ημερ. 22/2/2021.  Ο Αιτητής δεν έχει ένσταση.  

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται, χωρίς 

έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 

22/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

985/16 Η πλευρά των Καθ’ ων η αίτηση 1 ζητά αναβολή ως το 

email τους ημερ. 22/2/2021.  Οι άλλες δύο πλευρές δεν 

έχουν ένσταση.  Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 24/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

372/14 

 

 

Οι Καθ’ ων η αίτηση ζητούν αναβολή της ακρόασης ως το 

email τους ημερ. 22/2/2021.  Ο Αιτητής και οι Καθ’ ων η 

αίτηση 2 δεν έχουν ένσταση.  Το αίτημα εγκρίνεται.  Η 

ακρόαση αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται 

εκ νέου για ακρόαση την 20/09/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

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

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 24/02/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

E13/19 

Ανανεώνονται οι οδηγίες για κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας για την Καθ’ ης η αίτηση.  Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 

21/9/2021 στις 11.00 π.μ.   

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητή.  

 

E104/19 

Επαναορίζεται για οδηγίες στις 16/3/2021 στις 9.00 π.μ. με σκοπό την καταχώρηση 

παραρτήματος εκ μέρους του Καθ’ ου.  Η Γραμματεία να ενημερώσει γραπτώς τον 

Καθ’ ου για τη νέα ημερομηνία και για τις οδηγίες του Δικαστηρίου, με τη σημείωση 

πως η παρουσία του στο Δικαστήριο είναι απαραίτητη κατά την αναφερόμενη 

ημερομηνία, διαφορετικά η υπόθεση θα προχωρήσει στην απουσία του.   

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητή.  

 

E118/19 

Η κυρίως αίτηση απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  Κάθε πλευρά να 

επωμιστεί τα δικά της έξοδα.   

Το σχετικό διάταγμα να συνταχθεί όταν παρουσιαστεί το υπογεγραμμένο αντίγραφο 

της σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας ημ. 23/2/2021 των συνηγόρων των 

διαδίκων προς το Δικαστήριο. 

 

E134/19 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των διαδίκων για τελευταία φορά για 

60 μέρες από σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 13/5/2021 στις 9.00 π.μ.   

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

E229/19 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 29/9/2021 στις 11.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας. 

 

 

E100/20 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

E69/20 

Εκδόθηκε απόφαση.  

 

K10/18 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 18/5/2021 στις 10.00 π.μ. με σκοπό την 

αντεξέταση των μαρτύρων των Αιτητών. Μέχρι τότε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια 

για εξώδικη διευθέτηση της διαφοράς.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

K*61/19 

Η υπόθεση αξιολογείται ως εμπίπτουσα εντός της διαδικασίας της ταχείας 

εκδίκασης.  Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση έγγραφης μαρτυρίας ως εξής:   

 

- Η  μαρτυρία της Αιτήτριας να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός  
75 ημερών από σήμερα.    

-  Η μαρτυρία  των Καθ΄ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί εντός 75 ημερών από την 
παραλαβή της μαρτυρίας της Αιτήτριας.  

 

Η Υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 28/9/2021 στις 11.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

                                                                (Υπ.) …………………………. 

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 


