
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 29/03/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 2431/94 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 22.5.20 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 30.6.2021 στις 9.00 π.μ.  

Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Η Καθ’ ης η Αίτηση καταχωρεί στο φάκελο της υπόθεσης, 

καταστάσεις λογαριασμών με τα εισοδήματα της, τα οποία 

επισυνάπτονται στο πρακτικό και οι Δικηγόροι των Αιτητών 

μπορούν να επιθεωρήσουν. 

 5737/04 Η αίτηση ημερ. 3.2.21 ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη την 

16.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση, ως έχει ζητηθεί από το 

Δικαστήριο, όμως αυτή υπογράφεται από τον δικηγόρο, ο 

οποίος υπογράφει την αίτηση και εμφανίστηκε και ενώπιον του 

Δικαστηρίου, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.  

Νέα Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Περαιτέρω, οι Αιτητές να ξεκαθαρίσουν κατά πόσο θα 

προχωρήσουν και με εκποίηση του ΜΕΜΟ. 

 3736/09 Η αίτηση ημερ. 25.9.20 για οικονομική εξέταση, είναι ορισμένη 

σήμερα για Επίδοση, από το φυσικό Δικαστή της υπόθεσης. 

Στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι αυτή 

είχε επιδοθεί σε προγενέστερη ημερομηνία, χωρίς όμως η 

πρωτότυπη ένορκη δήλωση να βρίσκεται μέχρι σήμερα στο 

φάκελο της υπόθεσης.  Ούτε σήμερα υπάρχει στο φάκελο της 

υπόθεσης ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε η όποια ενημέρωση 

εκ μέρους οποιουδήποτε σχετικά με την παρούσα υπόθεση. 



Ως εκ τούτου, η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Επίδοση την 

7.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 5297/10 Αίτηση για παράταση εγγραφής  ΕΒ 1103/11, ΕΒ 1104/11, 

ΕΒ7333/11 ΜΕΜΟ, ημερ. 11.2.2021 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος (β) και (γ) της Αίτησης.  

Αναφορικά με το (α) της αίτησης, αυτό απορρίπτεται. 

 3413/12 Διαπιστώνω ότι από το πρακτικό ημερ. 3.11.20, το οποίο 

σήμερα μου έχει αναγνωστεί από τη στενογράφο μου, Έλενα 

Χριστοφίδου, η οποία απουσιάζει από την εργασία της, ότι οι 

δηλώσεις των δικηγόρων στο εν λόγω πρακτικό, ενδεχομένως 

να συνιστούν συμφωνία στο Δικαστήριο και η συνέχιση της 

διαδικασίας να είναι περιττή. 

Η υπόθεση ορίζεται την 5.4.2021 στις 11.00 π.μ. για να 

τοποθετηθούν σχετικά οι δικηγόροι. 

Οι δικηγόροι έχουν ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς. 

 

 2325/13 και 

2326/13 

Ορίζονται για Ακρόαση στις 29.20.2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

 1493/13 Ορίζεται για προγραμματισμό στις 18.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 337/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 1.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 1601/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής 

 2282/14 και 

2281/14 

Εκδόθηκε διάταγμα αποσυνένωσης των Αγωγών και εκδόθηκε 

Απόφαση στην παρουσία των δικηγόρων στην κάθε μία.  (Δες 

πρακτικό Δικαστηρίου). 

 2555/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 7.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής 

 4081/14 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό από τον φυσικό Δικαστή 

της υπόθεσης στις 17.5.2021 στις 8.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 2761/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 5391/15 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

ημερ. 4.9.20 στρέφεται εναντίον όλων των Εναγόμενων. 

Από το φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται αυτή να έχει επιδοθεί, 

ούτε έχει το Δικαστήριο λάβει την όποια ενημέρωση από τα 

μέρη. 



Περαιτέρω, φαίνεται ότι στο φάκελο της υπόθεσης βρίσκεται ήδη 

καταχωρημένη Έκθεση Υπεράσπισης των Εναγομένων 1 από 

την 21.11.10. 

Η αίτηση φαίνεται ότι σήμερα έχει εκ παραδρομής οριστεί για 

απόδειξη, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι οι Εναγόμενοι/Καθ’ ων η 

αίτηση έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση για την ύπαρξη της. 

Ως εκ τούτου, ορίζεται η αίτηση για Επίδοση την 17.5.2021 στις 

9.00 π.μ. 

Οι δικηγόροι των Αιτητών να ενημερώσουν με ηλεκτρονικό 

μήνυμα το Δικαστήριο ως προς τα πιο πάνω ζητήματα, την 

17.5.2021. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 95/16 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 17.2.20 

Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης στις 

31.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 1182/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 518/18 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 23.1.20, ορίζεται για Ακρόαση 

την 22.10.21 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Το 

Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με την συνεχιζόμενη 

ακρόαση της Αγωγής 3413/12. 

 122/20 Η αίτηση ημερ. 17.12.20, ορίζεται για Επίδοση την 8.6.2021 στις 

9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 1876/20 Αναφορικά με την πιο πάνω αγωγή, στο φάκελο της υπόθεσης 

είναι ορισμένη η αίτηση για απόφαση ημερ. 18.3.21 και όχι η 

αίτηση ημερ. 20.11.20. 

Σύμφωνα με το διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση, οι 

Εναγόμενοι έχουν 30 ημέρες να καταχωρήσουν εμφάνιση από 

την επίδοση. 

Επειδή όμως η επίδοση σύμφωνα με τα όσα ενώπιον μου στο 

φάκελο έγινε κατά την περίοδο της αναστολής των προθεσμιών, 

ο χρόνος για να καταχωρήσουν εφμάνιση οι Εναγόμενοι ξεκινά 

να μετρά από την 8.3.2021, ημερομηνία κατά την οποία έχει 

καταργηθεί ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.6) 

Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020.  Ως εκ τούτου η αίτηση έχει 

καταχωρηθεί πριν παρέλθει η προθεσμία που οι Εναγόμενοι 

έχουν για καταχώρηση εμφάνισης. 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 12.4.2021 στις 9.00 π.μ. για 



 

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. 

να τοποθετηθούν σχετικά οι δικηγόροι. 

Με την καταχώρηση καινούργιας αίτησης, οι Ενάγοντες 

μπορούν να αναφερθούν στα τεκμήρια που είναι ήδη 

καταχωρημένα στο φάκελο.  Επίσης, με την καταχώρηση 

καινούργιας αίτησης, οι Ενάγοντες να συμμορφωθούν πλήρως 

και με τους όρους του διατάγματος ημερ. 2.12.20, παράγραφος 

3. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 3178/20  Αποσύρεται άνευ βλάβης η αίτηση ημερ. 17.3.2021.  Χωρίς 

έξοδα σήμερα. 

 

 Εταιρεία 58/21 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση στους Καθ’ ων η αίτηση 

(Nobralia) την 18.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Αρ. Είδ. 

Πτώχευσης 3/21 

Η υπόθεση παραμένει για Οδηγίες  ενώπιον του φυσικού 

Δικαστή της υπόθεσης την 18.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 Αρ. Αίτησης 

50/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγράφοι 1, 2, 3, 4 και 5. 

Το διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από 

σήμερα. 

Η εγγραφή εγκρίνεται υπό τον όρο ότι δεν θα επηρεάσει τα 

δικαιώματα άλλων προσώπων που αποκτήθηκαν πριν λάβει 

χώρα η εγγραφή. 

Χωρίς έξοδα. 

   

   

   


