
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 9.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

2909/19 H αίτηση ημερ. 17.5.2021 ορίζεται για οδηγίες 1.7.2021, η ώρα 09.00.  Μέχρι 

τότε οι αιτητές να καταχωρήσουν συμπληρωματική ένορκη δήλωση. 

Η αίτηση ημερ. 11.12.2019 ορίζεται για οδηγίες 1.7.2021 αναφορικά με τους 

Εναγόμενους 1, 2, 3, 8 και 9 και για επίδοση για τους Εναγόμενους 5, 6, 7 και 

10. 

 

738/17 Το Δικαστήριο είναι απασχολημένο με τη συνέχιση της 2233/11.  Η 

ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται γι’  ακρόαση 7.12.2021,  ώρα 10.30.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

3182/14  Το Δικαστήριο είναι απασχολημένο με τη συνέχιση της 2233/11.  Η 

ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται γι’  ακρόαση 7.12.2021,  ώρα 10.30.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

1888/18 Αίτηση ημερ. 28.12.2020:  Επιλήφθηκε Ενδιάμεση Απόφαση. 

 

441/20 Αίτηση 8.6.2021:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.1 της Αίτησης και σύμφωνα 

με το συνημμένο Παράρτημα 1 (Τεκμ.1). 

 

2233/11 Συνεχίστηκε η ακρόαση της αγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

9.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1028/15 Δίδεται παράταση σε όλους τους διαδίκους 45 

ημερών από σήμερα για καταχώριση των 

Ενόρκων Αποκαλύψεων Εγγράφων. Η αγωγή 

ορίζεται για ακρόαση την 14.12.2021 ώρα 

10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4174/15 Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Η αίτηση 

ημερ. 12.12.2017 ορίζεται για ακρόαση την 

2.7.2021 ώρα 8.45π.μ. Δεδομένου ότι το γραφείο 

Κώστας Μελάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ καταχώρισε 

Σημείωμα Εμφάνισης και τους δύο Εναγόμενους 

οι οδηγίες όπως η αγωγή προχωρήσει σε 

απόδειξη για τον Εναγόμενο αρ. 2 ακυρώνονται. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 5387/14 Το Δικαστήριο θα είναι σήμερα απασχολημένο 

με την εκδίκαση της συνεχιζόμενης ακρόασης 

στην αγωγή αρ. 469/09 και άρα η παρούσα 

αναβάλλεται λόγω ελλείψεως χρόνου του 

Δικαστηρίου. Η αγωγή επαναορίζεται για 

ακρόαση την 25.11.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 188/21 Δεδομένης της μη ύπαρξης ένστασης και του ότι 

διαφαίνεται ότι επρόκειτο για τυπογραφικό λάθος 

εκδίδεται διάταγμα ως οι παρ. Α και Β της 

Αίτησης. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 9.6.2021 

 

Αγωγές: 

3728/09 Η αίτηση ημερ. 28.5.21 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 

1.7.21 ώρα 9.00 π.μ. Να διευκρινιστεί με συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση ποια μέτρα εκτέλεσης λήφθηκαν εναντίον του 

εναγόμενου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

3591/15 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 4.10.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

της πλευράς των εναγόντων παρατείνεται μέχρι 10.9.21.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

1707/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 1.11.21 ώρα 10.30 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

805/20 Η αίτηση ημερ. 21.12.20 ορίζεται για ακρόαση (οικονομική 

εξέταση) την 6.10.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο χρόνος για την 

καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 10.9.21.  Οι καθ’ ων η 

αίτηση να είναι παρόντες.  Να ειδοποιηθούν από τον συνήγορο 

τους.  (Δεν μπορεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στο στάδιο 

αυτό).  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

2189/20 Η αίτηση ημερ. 28.5.21 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 

7.7.21 ώρα 9.00 π.μ.  Να καταχωρηθεί συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση από τον ιδιώτη επιδότη, ο οποίος προσπάθησε να 

επιδώσει την αγωγή.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

217/21 Όσον αφορά την Αίτηση ημερ. 28.5.21 εκδίδεται απόφαση ως η 

παρ. 6 Α, Β, Γ και Δ της ενόρκου δηλώσεως (Έγγραφο Α). 

1767/20 Όσον αφορά την Αίτηση ημερ. 18.3.21 εκδίδεται απόφαση ως η 

παρ. 9   1, 2, 3 και 4 της ενόρκου δηλώσεως (Έγγραφο Α). 

932/20 Η Αίτηση ημερ. 27.7.20  αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των εναγόντων-αιτητών, τα οποία θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της αγωγής. 



1624/19 Η αίτηση ημερ. 17.7.20 επαναορίζεται για απόδειξη την 2.11.21 

ώρα 9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 

15.10.21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

1105/19 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 11.5.22 ώρα 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

852/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 2.11.21 ώρα 9.00 π.μ. Ο 

χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

και του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της πλευράς του 

εναγόμενου 1 παρατείνεται μέχρι 15.10.21.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

1431/12 Η αγωγή (λόγω συνεχιζόμενης ακρόασης στην αγωγή 1068/12) 

επαναορίζεται για ακρόαση την 28.9.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

2838/19 H αίτηση ημερ. 28.5.21 παραμένει για εξέταση αύριο 10.6.21 ώρα 

9.00 π.μ. 

2642/12 Με βάση το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος των 

συνηγόρων της καθ’ ης η αίτηση το προσωρινό διάταγμα ημερ. 

26.11.2019 οριστικοποιείται.  Έχει επίσης καταγραφεί η δήλωση 

των ευπαίδευτων συνηγόρων της καθ’ ης η αίτηση ότι οι 500 

μετοχές της εταιρείας Aloha Dive Center Ltd δεν ήταν 

εγγεγραμμένες στο όνομα της καθ’ ης η αίτηση. 

 Η αίτηση ημερ. 3.6.20 (παρακοή) επαναορίζεται για ακρόαση την 

18.10.21 ώρα 9.00 π.μ.   

 

Αίτηση 

ΠΣΑ 5/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της Αίτησης ημερ. 2.6.21.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχειρίσεις: 

556/10 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 2.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 15.10.21.  Μόλις καταχωρηθούν τελικοί  

λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 

έλεγχο τους. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του 



διαχειριστή το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.   Aν δεν 

υπάρχουν καταχωρημένοι και εγκεκριμένοι λογαριασμοί θα 

επιβληθεί πρόστιμο στο διαχειριστή. 

165/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 2.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Η 

διαχειρίστρια να είναι παρούσα.  Η απογραφή και τελικοί 

λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 15.10.21.  Μόλις 

καταχωρηθούν τελικοί  λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον 

της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. Εκδίδεται ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του διαχειριστή το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.   Aν δεν υπάρχουν καταχωρημένοι και εγκεκριμένοι 

λογαριασμοί θα επιβληθεί πρόστιμο στη διαχειρίστρια. 

60/14 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 2.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Η 

διαχειρίστρια να είναι παρούσα.  Τελικοί λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 15.10.21.  Μόλις καταχωρηθούν τελικοί  

λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 

έλεγχο τους. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του 

διαχειριστή το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.   Aν δεν 

υπάρχουν καταχωρημένοι και εγκεκριμένοι λογαριασμοί θα 

επιβληθεί πρόστιμο στη διαχειρίστρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Π.Ε.Δ. 

κατά την 9.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

5310/13 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 3.12.2021 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.  (Λόγω συνεχιζόμενης ακρόασης). 

1422/16 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.12.2021 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία.  (Λόγω συνεχιζόμενης ακρόασης). 

 

Γεν. Αίτηση 116/21 – Μονομερής Αίτηση ημερ. 28.5.2021 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β, Γ και Δ της Αίτησης.  Τα 

έξοδα να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της κυρίως αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Π.Ε.Δ. 

κατά την 9.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

490/98 – Αίτηση ημερ. 19.4.19 

Ορίζεται για Οδηγίες η αίτηση στις 6.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Οι 

δικηγόροι των διαδίκων να φροντίσουν να ενημερώσουν το Δικαστήριο.  

(Τελευταία φορά). 

 

1939/14 – Αίτηση ημερ. 28.1.21 

Τα διατάγματα που εκδόθηκαν στις 2.2.2021 ως οι παράγραφοι 1 και 2 

της Αίτησης ημερ. 28.1.21 καθίστανται απόλυτα.  Η κάθε πλευρά τα έξοδα 

της.  Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 9.5.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

99/17 

Ορίζεται για Οδηγίες την 6.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από 

σήμερα.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία, σε καμιά περίπτωση εναντίον 

των Εναγομένων.  Δίδεται άδεια στο δικηγορικό γραφείο Σ. Μ. Δ.Ε.Π.Ε. να 

αποσυρθούν από δικηγόροι των Εναγόντων. 

 

1172/20 – Αίτηση ημερ. 28.5.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

79/21 – Αίτηση ημερ. 21.4.21 εναντίον Εναγόμενου 1 και Αίτηση 

ημερ. 15.4.21 εναντίον Εναγόμενων 2 και 3 

Και οι δυο αιτήσεις απορρίπτονται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον 

των Καθ’ ων η αίτηση 1, 2 και 3 ως θα υπολογισθούν από τον 



Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος.  Έχει 

καταχωρηθεί εμφάνιση από δικηγόρο και για τους τρεις Εναγόμενους την 

31.5.2021. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

121/12 

Οι Τελικοί Λογαριασμοί δεν έχουν ελεγχθεί γιατί υπάρχουν δύο 

Διαχειριστές και οι Τελικοί Λογαριασμοί υπογράφονται μόνο από τη μια 

Διαχειρίστρια ως εκ τούτου ορίζεται για Οδηγίες την 17.11.2021 στις 9.00 

π.μ.   Τελικοί Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι τότε. Οι Διαχειριστές 

να είναι παρόντες αν δεν ολοκληρωθεί η διαχείριση. 

 

574/16 

Ορίζεται για Οδηγίες την 17.11.2021 στις 9.00 π.μ.  Τελικοί Λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Ο Διαχειριστής να είναι παρών αν δεν 

ολοκληρωθεί η διαχείριση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  9/6/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

4378/14 

Ακρόαση στις 21.1.22 και ώρα 11:00.  

 

2506/19 

Για οδηγίες στις 11.6.21 και ώρα 9:00. Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

1140/19 

Για οδηγίες στις 10.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

882/20 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 10.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται 

απαραίτητη.  

 

673/20 – Αίτηση ημερ. 28.5.21 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης αίτησης 

για ανανέωση του κλητηρίου εντάλματος στην αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό 

και τίτλο.  Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για 

περίοδο 6 μηνών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

 



2274/19 

Για οδηγίες στις 11.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

1669/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 5.10.21 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 5.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

επιθεώρηση, ανταλλαγή εγγράφων και έξοδα στο Παράρτημα – Τύπος 25 – θα 

θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω ορισθείσα 

ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια.  

 

 

3615/14 

Η υπόθεση για τους Εναγομένους 1, 2 και η αίτηση ημερ. 7.8.17 για τον 

Εναγόμενο 3 ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 21.9.21 και ώρα 9:00.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

611/20 

Το Δικαστήριο θα μελετήσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα των δικηγόρων και οι 

δικηγόροι θα ενημερωθούν για τον ορισμό της υπόθεσης.  

 



2289/19 

Η αίτηση ημερ. 17.12.19 απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας και με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα – Αιτητή και εναντίον των 

Εναγομένων 1, 2 Καθ΄ ων η Αίτηση αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας 

στην πιο πάνω αγωγή.  

 

 

26/19 – Αίτηση ημερ. 28.5.21 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης αίτησης για ανανέωση του κλητηρίου εντάλματος στην αγωγή με 

τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο.  Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου 

εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

905/13 – Αίτηση ημερ. 31.8.20  

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 9.6.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι νεοτέρων οδηγιών του Δικαστηρίου.  

 

1830/16 

Ακρόαση στις 4.3.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

1407/13 

Ακρόαση στις 4.10.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

2669/15  

Ακρόαση στις 3.2.22 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 



178/15 – Αίτηση ημερ. 6.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 21.9.21 και ώρα 11:30.  Οι Καθ΄ ων η Αίτηση 

1 – 5 παρόντες.  Τα έξοδα στη πορεία της αίτησης αλλά όχι εναντίον των 

Αιτητών. 

 

5213/12 

Η Ένορκη Δήλωση μαζί με τα τεκμήρια θα εξεταστούν από το Δικαστήριο και οι 

δικηγόροι θα ενημερωθούν από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

 

 

567/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 8.7.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και τελικοί 

λογαριασμοί να κατατεθούν μέχρι τότε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 09.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 633/21 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 41/21 Η Αίτηση ημερ. 06.04.2021 ορίζεται για Οδηγίες 30.09.2021 

στις 9:00 π.μ. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 3184/20 Η Αίτηση ημερ. 30.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 23.06.2021 

στις 9:00 π.μ. έτσι ώστε το Δικαστήριο να εξετάσει το 

κλητήριο ένταλμα και το περιεχόμενο της αίτησης και 

κάποια άλλα θέματα που εγείρονται και ακολούθως να 

τοποθετηθεί ο συνήγορος των αιτητών.   

Αγωγή αρ. 2943/20 Η Αίτηση ημερ. 21.04.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

08.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2753/20 Η Αίτηση ημερ. 02.06.2021 ορίζεται για Οδηγίες 14.06.2021 

στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη.   

Αγωγή αρ. 2622/20 Η Αίτηση ημερ. 28.05.2021 ορίζεται για Οδηγίες 16.06.2021 

στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη.   

Αγωγή αρ. 2376/20 Η Αίτηση ημερ. 21.04.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

08.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1945/20 Εκδόθηκε απόφαση.   

Αγωγή αρ. 1596/20 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 20.11.2020 και η Αίτηση ημερ. 

17.11.2020 ορίζονται για Οδηγίες 19.10.2021 στις  

Αγωγή αρ. 1918/20 Εκδόθηκε απόφαση εναντίον των εναγομένων 1, 2 και 3.  

Αγωγή αρ. 953/20 Η Αίτηση ημερ. 13.04.2021 ορίζεται για Επίδοση 29.09.2021 

στις 9:00 π.μ.  



Αγωγή αρ. 1601/19 Η Αίτηση ημερ. 30.09.2020 ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 

φορά) 13.09.2021 στις 9:00 π.μ.  Στην περίπτωση που δεν 

επιδοθεί θα απορριφθεί.   

Αγωγή αρ. 1498/19 α) Κλήση για Οδηγίες ημερ. 13.10.2020 εκ μέρους του 

ενάγοντα 

β) Κλήση για Οδηγίες ημερ. 04.03.2021 εκ μέρους της εξ 

Ανταπαιτήσεως ενάγουσας.  

Με βάση τα ηλεκτρονικά μηνύματα των δύο πλευρών 

Απαίτηση και Ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν.  Δίδονται 

κοινές οδηγίες για τις δύο αιτήσεις ως ακολούθως: Εντός 60 

ημερών να γίνει αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων που 

θα παρουσιαστούν στη δίκη.  Η Αγωγή και οι Κλήσεις για 

Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 13.10.2021 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.   

Αγωγή αρ. 2593/18 H Αίτηση ημερ. 13.06.2019 ορίζεται για Εξέταση 23.09.2021 

στις 10:00 π.μ. Τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν 

ανεκτέλεστα.  Ο δικηγόρος τους αναλαμβάνει να τους 

ενημερώσει για την ημερομηνία που έχει δοθεί.   

Αγωγή αρ. 846/18 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 21.05.2021.  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 Κλήση για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 

06.10.2021 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.   

Αγωγή αρ. 721/18 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση 16.03.2022 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 430/18 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση 15.03.2022 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1229/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 11.03.2022 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1783/16                      Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση 11.03.2022 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 788/16 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση 08.03.2022 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3749/15 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση 24.02.2022 στις 11:00 π.μ. 



Αγωγή αρ. 3186/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 09.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 42/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 14.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1446/13 Τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου χθες.   

Πτώχευση 45/87 Η Αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα ως η Παρ. Α.  

Γεν. Αίτηση 129/15 Η Αίτηση ημερ. 05.08.2021 ορίζεται για Ακρόαση 30.09.2021 

στις 10:30 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 22/21  Η κυρίως Αίτηση και η Αίτηση ημερ. 07.06.2021 ορίζονται 

για Οδηγίες 18.06.2021 στις 9:00 π.μ. Η ημερ. 16.09.2021 

ακυρώνεται.   

Γεν. Αίτηση 406/09 Η Αίτηση ημερ. 18.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 29.10.2021 

στις 9:00 π.μ. Ο κ. Νικόλας Παναγή αναλαμβάνει να 

ενημερώσει την Καθ’  ης η Αίτηση για την ημερομηνία που 

έχει δοθεί.   

Γεν. Αίτηση 159/14 Η Αίτηση ημερ. 18.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 05.10.2021 

στις 9:00 π.μ.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του 

Καθ’  ου η Αίτηση το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 

τότε.  Ο δικηγόρος του να τον ενημερώσει για την 

ημερομηνία που έχει δοθεί.   

Γεν. Αίτηση 564/10 Η Αίτηση ημερ. 22.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 04.10.2021 

στις 9:00 π.μ. (Ο Καθ’  ου η Αίτηση ήταν παρών).  

Γεν. Αίτηση 766/10 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης memo. 

Γεν. Αίτηση 874/13 Η Αίτηση ημερ. 22.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 27.09.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση του Καθ’  ου η Αίτηση 2 να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 2 το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Ο συνήγορος του αναλαμβάνει να 

τον ενημερώσει για την ημερομηνία που έχει δοθεί.  (Ο Καθ’  

ου η Αίτηση 3 ήταν παρών).   

Γεν. Αίτηση 156/14 Η Αίτηση ημερ. 22.09.2020 ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 

φορά) 12.10.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 189/09  Δόθηκε άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο ενός 

έτους από σήμερα.  

Εταιρεία 198/21 Καμία εμφάνιση για τον Έφορο.  Η Αίτηση ημερ. 07.05.2021 

θα πρέπει να επιδοθεί στους πρώην αξιωματούχους της 



εταιρείας και συγκεκριμένα στο πρόσωπο που ήταν 

διευθυντής της κατά την ημερομηνία διαγραφής της.  Ως εκ 

τούτου ορίζεται για Επίδοση 14.09.2021 στις 9:00 π.μ.  

Εταιρεία 220/21 H Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 07.07.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Παρά το ότι νοείται οι 

συνήγοροι να διευκρινίσουν κατά πόσο η εμφάνιση τους 

αφορά τους Καθ’  ων η Αίτηση 2 και 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  9 Ιουνίου, 2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  9.6.21  αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

3726/14 

Ακρόαση 24.2.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3807/14 

Ακρόαση 22.2.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5037/15 

Ακρόαση 3.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2863/15 

Ακρόαση 2.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

574/16 

Ακρόαση 3.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

785/16 

Ακρόαση 8.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 



1208/16 

Η αίτηση ημερ. 11.11.20 ορίζεται για Ακρόαση στις 18.10.21, ώρα 11.00 π.μ.  

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από την Εναγόμενη στην υπό εξέταση 

αίτηση επεκτείνεται μέχρι και 4 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Γιάννη Αλέξανδρου Πολυδώρου, 

διευθυντή της Καθ΄ ης η αίτηση Εταιρείας, το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο 

μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί η αίτηση και ή μέχρι 

νεώτερης διαταγής του Δικαστηρίου 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της σε καμία 

περίπτωση εις βάρος των Εναγόντων Αιτητών.  

 

1649/16 

Ακρόαση 2.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1887/16 

Ακρόαση 9.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2412/16 

Η αγωγή – αξίωση των Εναγόντων εναντίον των Εναγομένων διακόπτεται – 

απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως διευθετηθείσα χωρίς έξοδα 

Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα καθίστανται ως πλήρως 

ικανοποιηθείσες 

 

66/17 

Ακρόαση 9.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1290/17 

Ακρόαση 8.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 



2993/17 

Ακρόαση 1.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2045/18 

Ακρόαση 4.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

735/20 (αίτηση 31.7.20 για απόφαση λόγω μη καταχωρήσεως Ε/Υ) 

Η αίτηση ημερ. 31.7.20 ορίζεται για απόδειξη ξανά στις 13.10.21, ώρα 08.45 

π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης μέχρι την 11.10.21 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι την 11.10.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

964/20 (αίτηση ημερ. 13.4.21) 

Η αίτηση ημερ. 13.4.21 ορίζεται για οδηγίες στις 11.10.21, 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  

 

2517/20 

Εκδίδεται απόφαση  

 

2524/20 

Η αίτηση ημερ. 30.12.20 απορρίπτεται με έξοδα ως θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, τα οποία θα πληρωθούν 

στο τέλος της διαδικασίας 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί   

 

2807/20 

Η αίτηση ημερ. 21.4.21 ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21, 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  

 

587/21 

Εκδίδεται απόφαση  

 

Γεν. Αίτηση 837/11 (αίτηση ημερ. 18.11.20) 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 

2 στις 18.10.21, ώρα 08.45 π.μ., τελευταία φορά. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 754/13 

Η αίτηση ημερ. 25.8.20 απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος καταχώρησης 

νέας και χωρίς οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 την 09.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή 389/19 Ο Ενάγων θα καταχωρήσει και θα παραδώσει την μαρτυρία 

του στον εναγόμενο εντός 60 ημερών από σήμερα.  Ο 

Εναγόμενος θα καταχωρίσει και θα παραδώσει την 

μαρτυρία του στην ενάγουσα εντός 60 ημερών από την 

παράδοση της μαρτυρία του Ενάγοντα.  Η αγωγή ορίζεται 

για ακρόαση την 30.11.21 στις 09:00π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις.  Έξοδα στην πορεία.  Οι προηγούμενες οδηγίες 

του Δικαστηρίου για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων με 

σύνοψη μαρτυρίας ακυρώνονται. 

Αγωγή αρ. 2440/17 Ακρόαση στις 17.02.22 στις 11:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 1427/20 

Αίτ. Ημερ. 04.03.21  

Αίτ. Ημερ. 05.03.21 

Όλες οι πλευρές αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα 

που έχουν ή είχαν στην κατοχή τους και αφορούν τα επίδικα 

ζητήματα εντός 60 ημερών από σήμερα και όπως 

ανταλλάξουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν εντός της ίδιας 

περιόδου.  Σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτητικά του 

Παραρτήματος των διαδίκων αυτά επιφυλάσσονται και να 

τοποθετηθούν όλοι οι διάδικοι μέχρι την επόμενη δικάσιμο.  

Τα πιο πάνω αφορούν τόσο την απαίτηση όσο και την 

ανταπαίτηση.  Περαιτέρω αμφότερες οι κλήσεις για οδηγίες 

και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες την 07.10.21 στις 

09:00π.μ. για συμμόρφωση με τα πιο πάνω και αναφορικά 

με την έκδοση οδηγιών ως προς την μαρτυρία που θα 

προσαχθεί από κάθε διάδικο κατά την ακρόαση.  Κατά την 

πιο πάνω ημερομηνία  ο Ενάγοντας και η Εναγόμενη να 



τοποθετηθούν κατά πόσο η απαίτηση και ανταπαίτηση θα 

εκδικαστούν μαζί.  Έξοδα στην πορεία για κλήσεις.  Η 

ημερομηνία 10.06.21 ακυρώνεται. 

Αγωγή αρ. 2582/20 

Αίτ. Ημερ. 21.04.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του 

εναγόμενου και εναντίον του ενάγοντα. 

Αγωγή αρ. 1422/14 Ακρόαση στις 18.09.21 στις 11:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 3575/15 Ακρόαση στις 15.02.22 στις 11:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 215/21 

Αίτ. Ημερ. 21.04.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 07.10.21 στις 09:00π.μ.  

Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι δύο καθαρές 

μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1282/17 Ακρόαση στις 25.02.22 στις 11:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Γεν. Αίτ. αρ. 261/20 

Αίτ. Ημερ. 13.04.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 4127/12 Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Οι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν 

ηλεκτρονικά για την απόφαση του Δικαστηρίου.  Έξοδα στην 

πορεία.  Γραπτό έντυπο των αγορεύσεων να καταχωρηθεί 

στο πρωτοκολλητείο το συντομότερο δυνατό. 

Γεν. Αίτ. αρ. 18/13 

Αίτ. Ημερ. 27.05.20 για 

καθ’ ου η αίτηση  5 

Αίτ. Ημερ. 09.09.20 για 

καθ’ ων η αίτηση 1 - 4 

Η αίτηση ημερ. 27.05.20 και 09.09.20 ορίζονται για ακρόαση 

–εξέταση αναφορικά με τους καθ’ ων η αίτηση 2 – 5 την 

01.11.21 στις 08:30π.μ.   Τυχόν ένσταση από πλευράς καθ’ 

ου η αίτηση 4 να καταχωρηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν 

από την πιο πάνω ημερομηνία και την ίδια μέρα να 

παραδοθεί αντίγραφο στην αιτήτρια.  Το εκδοθέν Ε/Σ 

εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 2 -4 να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.  Η αίτηση 

ημερ. 09.09.20 ορίζεται για επίδοση αναφορικά με τον Καθ’ 

ου η αίτηση αρ. 1 την 01.11.21 στις 08:30π.μ. για τελευταία 

φορά.  Οι δικηγόροι των Καθ’ ων η αίτηση να ενημερώσουν 

τους πελάτες τους για όλα τα πιο πάνω.   Οι δικηγόροι και οι 



διάδικοι να είναι παρόντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία 

και ώρα.  Αναφορικά με τα έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 533/20 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα αναφορικά με την Ενάγουσα.  Εντός της ίδιας 

περιόδου να δοθούν αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλυφθούν στην πλευρά της εναγόμενης.  Δίδονται 

οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρήσουν και εφοδιάσουν με 

αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο μέρος, Κατάλογο Μαρτύρων 

και Σύνοψη Μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα εντός 60 ημερών 

από σήμερα.  Το αιτητικό του Παραρτήματος της Ενάγουσας 

με αριθμό 7 αποσύρεται λόγω μη προώθησης καθώς και τα 

αιτητικά του Παραρτήματος της Εναγόμενης με αρ. 7 και 10.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 07.10.21 στις 09:00π.μ. σε 

σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 θ.8 (γ).  Έξοδα 

στην πορεία αλλά όχι εναντίον της εναγόμενης. 

Συν. Αγωγές αρ. 

                          1899/18 

                          1545/19 

Αίτ. Ημερ. 30.07.20 στην 

αγωγή 1545/19 

Η αίτηση ημερ. 30.07.21 αποσύρεται και απορρίπτεται, 

χωρίς καμία διαταγή για έξοδα.  Οι συνενωμένες αγωγές 

παραμένουν για ακρόαση στις 26.10.21 στις 11:00π.μ. 

Αρ. Αίτησης 210/21 Η αίτηση ορίζεται στις 16.06.21 στις 09:00π.μ. για να 

τοποθετηθούν οι δικηγόροι του Αιτητή.  Δίδεται άδεια για 

καταχώριση τυχόν συμπληρωματικής Ε/Δ για τα γεγονότα 

που υποστηρίζουν την αίτηση η οποία να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Αγωγή αρ. 1516/18 

Αίτ. Ημερ. 14.07.20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του 

ενάγοντα και εναντίον του εναγόμενου ως θα υπολογισθούν 

από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο 

πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 09.06.2021 
 

Από την 10.06.2021, οι δικηγόροι/διάδικοι/μάρτυρες θα πρέπει να παρουσιάζονται στο Δικαστήριο για τις υποθέσεις που είναι 

ορισμένες για Ακρόαση, με σκοπό την παρουσίαση προφορικής μαρτυρίας, εκτός εάν ειδοποιηθούν από το Δικαστήριο διαφορετικά.  

Υποθέσεις που είναι ορισμένες για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μπορούν να διεξαχθούν χωρίς τη φυσική παρουσία των δικηγόρων ή των 

διαδίκων/ηλεκτρονικά, μπορούν να συνεχίσουν να διεξάγονται με τον τρόπο αυτό (εφόσον το επιθυμούν οι δικηγόροι/διάδικοι και χωρίς να 

απαγορεύεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμφανιστεί προσωπικά να το πράξει), εκτός εάν το Δικαστήριο ζητήσει να υπάρξει παρουσία των 

δικηγόρων/διαδίκων.  

Λόγω της ανάγκης τήρησης υγειονομικών μέτρων, θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός στο γραφείο ή στην αίθουσα ή στους 

διαδρόμους του Δικαστηρίου.  

Το πινάκιο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.    

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.401/2011 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Να δημοσιευθεί ως 
προβλέπει ο νόμος. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.725/2012 Η αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά για επίδοση την 
27.10.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 4343/2013 Παρόλες τις επαναλαμβανόμενες – καταγεγραμμένες στα 
πρακτικά - δηλώσεις των συνηγόρων ότι είχαν καταλήξει σε 
παραδεκτά και έμενε μόνο 1 συγκεκριμένο σημείο προς 
εκδίκαση, λόγος για τον οποίον είχε οριστεί σήμερα η 
υπόθεση για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση, η πλευρά των 
Εναγόμενων 1 και 2 αναίρεσε όλες τις δηλώσεις της, λέγοντας 
ότι δεν είναι δεσμευτικές. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 
(για να αρχίσει) την 04.10.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα 
εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2. Τυχόν διαφορά, ως προς 
το τι είναι επίδικο και τι όχι, σε περίπτωση που υπάρχει 
διαφωνία που ερείδεται σε εξωδικαστικά γεγονότα, θα πρέπει 
να ξεκαθαρίσει πριν την έναρξη της ακρόασης, ούτως ώστε 
να μην διακόπτεται η ροή της δίκης, σχετική αίτηση μπορεί 
να υποβληθεί στο ενδιάμεσο. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 29/2014 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 27.10.2021 ώρα 
8:30 π.μ., μέχρι τότε να γίνουν οι ενέργειες για τη συνέχιση 
της, χωρίς έξοδα. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



 

6.  ΑΓΩΓΗ 3283/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.01.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. Εάν αμφότερες οι πλευρές 
συμφωνούν η ακρόαση να γίνει με γραπτή μαρτυρία, να 
ειδοποιήσουν το Δικαστήριο, για να δώσει χρόνους. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 5675/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.11.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. Εάν αμφότερες οι πλευρές 
συμφωνούν η ακρόαση να γίνει με γραπτή μαρτυρία, να 
ειδοποιήσουν το Δικαστήριο, για να δώσει χρόνους. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 34/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.01.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. Εάν αμφότερες οι πλευρές 
συμφωνούν η ακρόαση να γίνει με γραπτή μαρτυρία, να 
ειδοποιήσουν το Δικαστήριο, για να δώσει χρόνους. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1744/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.12.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. Εάν αμφότερες οι πλευρές 
συμφωνούν η ακρόαση να γίνει με γραπτή μαρτυρία, να 
ειδοποιήσουν το Δικαστήριο, για να δώσει χρόνους. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2004/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.03.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2238/2015 Η ώρα είναι 11:10π.μ.. Καθ’ ης η αίτηση απούσα. Εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο 
την 27.10.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΕΦΕΣΗ 93/2016 Ο φάκελος παραμένει στο Δικαστήριο, μέχρι να σταλούν οι 
αγορεύσεις των συνηγόρων.  
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1468/2018 Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της 
αίτησης. Τροποποιημένο Κλητήριο Ένταλμα/Έκθεση 
Απαίτησης να καταχωριστεί εντός 10 ημερών από τη σύνταξη 
του παρόντος διατάγματος, η οποία να ζητηθεί εντός 5 
ημερών από σήμερα, και να επιδοθεί στο νέο πρόσωπο και να 
παραδοθεί στους υφιστάμενους εναγόμενους. Υπερασπίσεις 
στο τροποποιημένο δικόγραφο να καταχωριστούν εντός 14 
ημερών από την λήψη του τροποποιημένου δικογράφου της 
Ενάγουσας. Απαντήσεις να καταχωριστούν εντός περαιτέρω 
14 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, για 
συμπλήρωση των τροποποιημένων δικογράφων, την 
27.10.2021 ώρα 8:30 π.μ., η ημερομηνία 05.07.2021 
ακυρώνεται. Τα έξοδα της αίτησης, επειδή για το γεγονός που 
καθιστά αναγκαία την τροποποίηση δεν ευθύνεται η 
Ενάγουσα/Αιτήτρια, κατά παρέκκλιση από τον κανόνα για τα 
έξοδα σε περίπτωση τροποποίησης, να ακολουθήσουν το 
αποτέλεσμα της αγωγής. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 161/2019 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 17.09.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση μέχρι την 
08.07.2021 ώρα 12:00μ, έξοδα στην πορεία. Δίδονται οδηγίες 



στον Πρωτοκολλητή να θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου και 
την προς συνένωση αγωγή, για να μπορέσει το Δικαστήριο να 
επιληφθεί της αίτησης. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2314/2019 Η Ενάγουσα, εντός 40 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. 
Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους 
ονομαστικό κατάλογο/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40 
ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.10.2021 
ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2506/2019 Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Α.Ε.Δ. λόγω κλίμακας, πρέπει 
εκ λάθους να τέθηκε επί του πινακίου. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 195/2020 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης ως 
μη επιδοθείσα, χωρίς έξοδα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 634/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 27.10.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως, 
έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1145/2020 Ενεργοποιούνται τα εντάλματα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται 
για Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης τους την 27.10.2021 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 2400/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 27.10.2021 ώρα 8:30 π.μ., ένσταση το αργότερο 30 
ημέρες προηγουμένως, έξοδα στην πορεία. 
 

21.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 223/2021 Θα την δει το Δικαστήριο. Παραμένει αύριο 10.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 809/2021 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

 

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 δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους 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. 

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος) 

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

Για 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 09/06/2021 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 2880/19 Η αίτηση ημ. 4.9.20 ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό την 1.7.2021 ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

2. Αγωγή 2070/18 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11.3.2022 ώρα 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

3. Αγωγή 2512/20 Η αίτηση ημ. 22.3.21 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 

4. Γεν. Αιτ. 283/09 Η αίτηση ημ. 16.12.20 ορίζεται για οδηγίες στις 7.10.2021 ώρα 

9.00.  Ένσταση μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

5. Αγωγή 2111/20 Αίτηση ημ. 12.4.21 

Ώρα 9.00.  Καμία εμφάνιση εκ μέρους της καθ’ ης.  Εκδίδεται Ε/Σ 

εναντίον της.  Η αίτηση ημ. 12.4.21 ορίζεται για έλεγχο του Ε/Σ 

στις 14.10.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή 510/21 Η αίτηση ημ. 21.4.21 ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.2021 ώρα 

9.00.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

7. Αγωγή 876/11 Η αίτηση ημ. 25.8.20 ορίζεται για επίδοση την 3.12.2021 ώρα 

9.00.  Χωρίς έξοδα. 

8. Αγωγή 95/16 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 17.2.20 

Εκδόθηκε διάταγμα.  Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται καταχωρημένο 

στο φάκελο της υπόθεσης. 

9. Αγωγή 2693/20 Η αίτηση ημ. 21.4.21 εναντίον του 2 ορίζεται για απόδειξη με Ε.Δ. 

στις 5.11.21 ώρα 9.00.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 

29.10.21.  Έξοδα στην πορεία. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Αγωγή 88/11 Η αίτηση ημ. 16.12.20 ορίζεται για επίδοση στους 1 και 2 στις 

4.11.2021 ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

11. Αγωγή 1707/06 Η αίτηση ημ. 30.12.20 ορίζεται για επίδοση στον καθ’ ου 2 και για 

έλεγχο του Ε/Σ για καθ’ ου 1 στις 13.10.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

12. Αγωγή 2253/20 Η αίτηση ημ. 13.4.21 ορίζεται για απόδειξη με Ε.Δ. στις 12.10.21 

ώρα 9.00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 5.10.21.  Έξοδα 

στην πορεία. 

13. Αγωγή 639/07 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 23.12.20 ορίζεται για οδηγίες στις 

11.10.21 ώρα 9.00 με σκοπό τον συμβιβασμό.  Σε περίπτωση 

που μέχρι τότε δεν υπάρχει εξώδικη διευθέτηση, να καταχωρηθεί 

ένσταση μέχρι τότε.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων 1 και 2 

τα οποία να παραμείνουν υπο αναστολή.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

14. Αγωγή 2397/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.1.2022 ώρα 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

15. Αγωγή 3977/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 31.1.2022 ώρα 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

16. Αγωγή 4178/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13.1.2022 ώρα 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

17. Αγωγή 739/19 Η αίτηση ημ. 12.12.19 ορίζεται εκ νέου για έλεγχο του Ε/Σ στις 

2.12.2021 ώρα 9.00.  Ο αρμόδιος αστυνομικός να εμφανιστεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου και να εξηγήσει τον λόγο που μέχρι 

σήμερα, αυτό δεν έχει εκτελεστεί.  Έξοδα στην πορεία. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

18. Αγωγή 3691/16 Η αίτηση ημ. 7.10.20 ορίζεται για επίδοση την 1.12.2021 ώρα 

9.00. Χωρίς έξοδα. 

19. Αγωγή 1576/20 Η αίτηση ημ. 12.4.21 ορίζεται για έλεγχο του Ε/Σ στις 30.11.2021 

ώρα 9.00. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της Καθ’ ης. Έξοδα στην 

πορεία. 

20. Αγωγή 2696/19 Η αίτηση ημ. 12.2.21 ορίζεται για οδηγίες στις 24.9.2021 ώρα 

9.00.  Έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

21. Αγωγή 1740/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 28.5.21 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον του 

εναγομένου ως οι παραγράφοι 5(α) και 5(β) της έκθεσης 

απαίτησης.  Επιδικάζονται υπέρ των εναγόντων και εναντίον του 

εναγομένου €250 έξοδα πλέον ΦΠΑ πλέον €19,50 έξοδα 

επίδοσης. 

22. Αγωγή 1467/18 Αίτηση ημ. 12.4.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγράφοι Α και Β, υποπαραγράφοι 

(α) έως (δ) συμπεριλαμβανομένων της αίτησης. 

Τροποποιημένο κλητήριο και έκθεση απαίτησης να 

καταχωρηθούν εντός 15 ημερών από σήμερα.  Οποιαδήποτε 

υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από την ημέρα 

επίδοσης της τροποποιημένης έκθεσης απαίτησης.  Η απάντηση 

στην νέα έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών 

από την επίδοση της τροποποιημένης έκθεσης υπεράσπισης.  

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί οι οποίοι θα ισχύουν 

από την ημέρα σύνταξης του διατάγματος.  Τα έξοδα της 

παρούσας αίτησης καθώς και οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν 

από την τροποποίηση (all costs thrown away) επιδικάζονται υπέρ 

των καθ’ ων η αίτηση και εναντίον του αιτητή.  Η αγωγή ορίζεται 

για οδηγίες στις 27.10.21 ώρα 9.00, ημερομηνία κατά την οποία 

ορίζονται οι κλήσεις για οδηγίες της ενάγουσας όσο και η κλήση 

της εναγόμενης. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Γεν. Αιτ. 121/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος α της αίτησης. 

24. Ετ. Αιτ. 211/21 Η αίτηση ημ. 17.5.21 επαναορίζεται στις 16.6.2021 ώρα 9.00 για 

να τοποθετηθούν οι δικηγόροι ως προς τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 287 του Κεφ. 113, το οποίο αναφέρει ότι το Δικαστήριο, 

δύναται, να παύει εκκαθαριστή και να διορίσει άλλον, και όχι να 

επικυρώσει την παραίτηση του.  Οι θέσεις των μερών 

επισυνάπτονται.  Χωρίς έξοδα. 

25. Αγωγή 2519/17 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη εμφάνισης ορίζεται στις 

25.6.2021 ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021  

και 03.06.2021 και των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια 

προσπάθειας παρεμπόδισης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 οι υποθέσεις 

που ήταν ορισμένες στις 09.06.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3210/19 ορίζεται για ακρόαση στις 18.11.2021  στις (10:30). 

3213/19 ορίζεται για ακρόαση στις 02.12.2021  στις (10:30). 

23758/19 ορίζεται για ακρόαση στις 03.12.2021 στις (10:30). 

24120/19 ορίζεται για ακρόαση στις 06.12.2021 στις (10:30). 

11042/20 ορίζεται για ακρόαση στις 03.12.2021 στις (10:30). 

 
 

Απάντηση (09:00) (Οι κατηγορούμενοι να είναι 
παρόντες την επόμενη δικάσιμο.  Τα Ε/Σ 
παραμένουν ανεκτέλεστα μέχρι την επόμενη 
δικάσιμο) 
 
11134/20 16.07.2021 

11779/20 16.07.2021 

2435/21   19.07.2021 

8029/20 16.07.2021 

 
 

Επίδοση: (ορίζεται για επίδοση στις 04.10.21 στις 9 π.μ.) 

2600/21 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίστηκαν για απόδειξη 15.07.2021: 



8005/20 

8010/20 

12531/20 

12533/20 

12534/20 

12537/20 

12538/20 

12541/20 

14501/20 

14503/20 

14513/20 

12529/20  Ορίζεται για Απόδειξη 07.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 9.6.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

2019/19 ορίζεται στις 1.12.21 (10:30)  

6055/18 ορίζεται στις 1.12.21 (10:30)  

6076/19 ορίζεται στις 1.12.21 (10:30)  

6316/19 ορίζεται στις 1.12.21 (10:30)  

18855/19 ορίζεται στις 1.12.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

21303/19 ορίζεται στις 30.08.21 (09:00)  

941/21 ορίζεται στις 30.08.21 (09:00)  

943/21 ορίζεται στις 30.08.21 (09:00)  

3014/20 ορίζεται στις 30.08.21 (09:00)  

8049/20  ορίζεται στις 30.08.21 (09:00)  

2290/21 ορίζεται στις 30.08.21 (09:00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

09/06/2021 

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 09.06.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

(Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπόλοιπων υποθέσεων εντός 

της αίθουσας του Δικαστηρίου στην παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων 

τους). 

 

1524/18  ακρόαση  για κατ.  στις  10.12.21  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 

 

12137/18  ακρόαση  για κατ.  στις  16.12.21  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 

 

19733/19  ακρόαση  για κατ.  στις  26.11.21  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 

 

21776/19  ακρόαση  για κατ.  στις  24.11.21  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 

 

 

8169/20  ακρόαση  για κατ. 1 – 3  στις  22.11.21 και ώρα 10.30 π.μ.    Ο 

συνήγορος των  κατ.  να τους ενημερώσει να είναι παροντες κατά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση.   



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 9.6.21 ορίζονται ως 

ακολούθως:    

 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

10091/18 ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.21 (10:30) (Για Κ1, Κ2, Κ3 και K5)  

18742/18 ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.21 (10:30) 

2051/19 ορίζεται για ακρόαση στις 9.11.21 (10:30) 

21531/19 ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.21 (10:30) 

2789/20 ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.21 (10:30) 

5973/20 ορίζεται για ακρόαση στις 11.11.21 (10:30) 

1010/21 ορίζεται για ακρόαση στις 15.11.21 (10:30) 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 7.7.21 (09:00) 

7456/20 

2272/21 

 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 19.10.21 (09:00) 

2844/21 

2845/21 

2846/21 

2847/21 

2848/21 



 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 21.10.21 (09:00) 

2849/21 

2850/21 

2851/21 

2852/21 

2853/21 

 

ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

16164/20 

16165/20 

16166/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

9 Ιουνίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 9.6.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

• Νομική Αρωγή 770/20 ορίζεται Εξέταση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 771/20 ορίζεται Εξέταση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 773/20 ορίζεται Εξέταση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 774/20 ορίζεται Εξέταση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 862/20 ορίζεται Εξέταση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 5420/20 ορίζεται Απάντηση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5472/20 ορίζεται Απάντηση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5473/20 ορίζεται Απάντηση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6329/20 ορίζεται Απάντηση την 1.7.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 1530/20 ορίζεται Ακρόαση στις 26.6.2021 στις 9:30 π.μ. 

• 1579/20 ορίζεται Ακρόαση στις 26.6.2021 στις 9:30 π.μ. 

• 2377/20 ορίζεται Ακρόαση στις 26.6.2021 στις 9:30 π.μ. 

• 3825/20 ορίζεται Ακρόαση στις 26.6.2021 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.   

Επιπρόσθετα, από τις 27.5.2021 το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται όλων 

των υποθέσεων του 2019. 

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  29.9.21 στις 9:00 π.μ.   



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Oι υποθέσεις Δήμων / Κοινοτήτων που αφορούν 

(σκύβαλα, επαγγελματικές άδειες / φορολογίες / τέλη, 

εξώδικα τροχονομίας) και Καταδολιεύσεων θα γίνονται 

κανονικά. 

Όσοι δικηγόροι προτίθενται να εμφανιστούν για την 

εκπροσώπηση κατηγορούμενων σε υποθέσεις που δεν 

εμφανίζονται ήδη να ενημερώνουν γραπτώς με email τον 

φάκελο του Δικαστηρίου μέσω της στενογράφου του Δικαστή 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση κατωτέρω καθότι σε αντίθετη 

περίπτωση ενδεχόμενα η υπόθεση να προχωρήσει σε 

απόδειξη και να ολοκληρωθεί.  

Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 

09.06.2021 ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 

22.09.2021 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 

ανωτέρω.  

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 

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


ΜΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΔΙΑΖΥΓΙΑ) 

 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 9.6.21 

 

 

1. Αιτ. Διαζυγίου αρ. 10/20 – Δόθηκαν οδηγίες προς τον Αιτητή όπως 

εντός  30 ημερών από σήμερα, καταχωρίσει την έγγραφη μαρτυρία.  

Δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες προς την καθ’ης η αίτηση  όπως εντός  30 

ημερών από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας,  καταχωρίσει την 

έγγραφη μαρτυρία της.  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις στις  6.10.21 και ώρα 10:00. 

2. 41/20 – Οδηγίες στις  23.6.21. 

3. 574/20 – Οδηγίες  30.6.21. 

4. 203/21 – Οδηγίες  στις  16.6.21. 

5. 207/21 –  ΚΕΘ  στις  22.9.21.  Υπεράσπιση μέχρι τις 20.9.21. 

6. 189/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

7. 342/20 -  Η κυρίως αίτηση απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης. 

8. 192/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

9. 469/20 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

10. 145/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

11. 600/20  – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

12. 197/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

13. 202/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

14. 186/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

15. 187/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

16. 191/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

17. 622/20 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

18. 204/21 – Απόδειξη 7.7.21 

19. 185/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

20. 188/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

21. 242/21 -  Εκδόθηκε διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Η 

εναρκτήρια αίτηση ορίστηκε για επίδοση στι  29.9.21 



22. 199/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

23. 319/20 – Δόθηκαν οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα γίνεται 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων.  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

οδηγίες στις 22.9.21. 

24. 206/21 – Απόδειξη στις  16.6.21. 

25. 205/21 -  Επίδοση στις 22.9.21 

26. 109/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

27. 300/20 – Επίδοση στις 22.9.21. 

28. 169/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

29.  8/20  – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

30. 200/21 -  ΚΕΘ στις  22.9.21.  Υπεράσπιση μέχρι τις  20.9.21 

31. 198/21  – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

32. 190/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο. 

33.  Διαζύγιο  336/12, Γενική Αίτηση αρ.  64/11 και Γενική Αιτηση αρ. 65/11 

– Ορίστηκαν για οδηγίες στις  16.6.21. 

34. 171/21 – Απόδειξη στις  16.6.21.  

35. 178/21 – Απόδειξη στις  16.6.21.  

36. 625/20 – Απόδειξη στις  16.6.21.  

37. 51/21 – Απόδειξη για τελευταία φορά στις  23.6.21 

38. 680/19 -  Η κυρίως αίτηση απορρίφθηκε λόγω μη προώθησης της 

39. 27/21 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για επίδοση στις  23.6.21.  

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση επίδοσης  μέχρι τις  22.6.21. 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΔΙΑΖΥΓΙΑ) 

 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 9.6.21 

 

 

1. Αιτ. Διαζυγίου αρ. 50/20 – Δόθηκε άδεια στη δικηγόρο της Καθ’ης η 

αίτηση να αποσυρθεί.  Η αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 30.6.21. 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

8 Ιουνίου, 2021. 

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την Τετάρτη 9.6.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται για προγραμματισμό την Τετάρτη 16.6.2021, ήτοι: 

537/16 & 917/16, 1002/16, 19/17, 130-134/17, 291/18, 21/19-23/19, 401/20. 

 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την Πέμπτη 10.6.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται για προγραμματισμό την Πέμπτη 17.6.2021, ήτοι: 

277/15, 340/15, 589/16, 371/17, 186/18, 29/19, 289/20, 323/20, 325/20, 381/20. 

 

 

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 

Για οποιανδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματέα του Δικαστηρίου, η 

επικοινωνία να είναι μετά τις 12.15. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

396/15 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 16/12/21 η 

ώρα 10.30π.μ. 

 

596/16 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 09/12/21 η 

ώρα 10.30π.μ. 

 

440/17 

 

 

 

Η Αιτήτρια και οι δικηγόροι των Καθ’ ων η Αίτηση να 

εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου στις 09/06/21 η 

ώρα 10.30π.μ. 

 

135/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 07/09/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 16/09/21 και ώρα 

9.00π.μ 

 

172/19 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

63/20 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

296/20 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

382/20 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 24/06/21 και ώρα 

9.00π.μ 



 Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου εκείνη την ημερομηνία και ώρα.   

Ο δικηγόρος του Αιτητή να είναι σε θέση να ενημερώσει το 

Δικαστήριο σχετικά με τη θέση του Αιτητή αναφορικά με 

τους ισχυρισμούς των Καθ’ ων η Αίτηση 1 για καταβολή 

πληρωμής αντί προειδοποίησης και πληρωμή της ετήσιας 

άδειας.   

 

403/20 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 28/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου εκείνη την ημερομηνία και ώρα.  

 

18/21 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/09/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

 
Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
για οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσουν με τη στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο 
τηλέφωνο 25806188 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 
LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy ή να αποστείλουν σχετικό 
τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 

9/06/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

68/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 11/10/21 η ώρα 9:00.  

Τυχόν από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν 

μέχρι την 29/9/21.   

912/16 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συν. ακρόαση με 

αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται χρόνος να ακουστεί 

η παρούσα, η ακρόαση της οποίας αναβάλλεται χωρίς έξοδα.  

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 14/2/22 η ώρα 

10:00. 

799/14 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συν. ακρόαση με 

αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται χρόνος να ακουστεί 

η παρούσα, η ακρόαση της οποίας αναβάλλεται χωρίς έξοδα.  

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 22/11/21 η ώρα 

10:00. 

1011/13 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συν. ακρόαση με 

αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται χρόνος να ακουστεί 

η παρούσα, η ακρόαση της οποίας αναβάλλεται χωρίς έξοδα.  

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 27/9/21 η ώρα 

10:00. 

353/19 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.  Οι 2 πλευρές να εμφανιστούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου η ώρα 9:30 εκτός εάν ενημερώσουν 

το Δικαστήριο με e-mail μέχρι την 7/6/21 για τις προθέσεις 

τους.    

88/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 11/10/21 η ώρα 9:00.  

Δίδεται άδεια στους Καθ’ ων η αίτηση 1 να καταθέσουν 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 4/10/21.   



Συν. αιτ. 36/19 κ.α. Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συν. ακρόαση με 

αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται χρόνος να ακουστεί 

η παρούσα, η ακρόαση της οποίας αναβάλλεται χωρίς έξοδα.  

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 7/3/22 η ώρα 

10:00. 

      

 

 

 

       

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 ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση registrar@idc.judicial.gov.cy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 9/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

E140/18 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 21/10/2021 στις 11.00 π.μ. 

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

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε100/20 

Αίτηση ημ. 11/5/2021 

Δεν έχω ικανοποιηθεί.  Να καταχωρηθεί Ένορκη Δήλωση από τον ίδιο τον ιδιώτη 

επιδότη ο οποίος να ορκιστεί θετικά ότι το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται μέσα στο 

αναφερόμενο υποστατικό είναι η Καθ’ ης η αίτηση 1.  

Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/201 στις 9.00 πμ. 

Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 2/7/2021. 

 

Ε61/21 

Αίτηση για απόφαση ημ. 25/5/2021 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

Κ19/19 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή 

έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 

30/9/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να επισυναφθούν σε 

αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.   

        

Δίδονται οδηγίες στη Λειτουργό να ετοιμάσει γραπτή έκθεση σε σχέση με το δίκαιο 

ενοίκιο το υποστατικού. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 6/10/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



Έξοδα στην πορεία.  

 

Κ*12/21 

Μονομερής αίτηση ημ. 1/6/2021 

Τόσο η ενδιάμεση αίτηση όσο και η κυρίως αίτηση αμφότερες απορρίπτονται δίχως 

οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα και  άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Αιτητών. 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 


