
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

441/20 H αίτηση ημερ. 26.2.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

13.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

1356/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 14.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

595/18 Η αίτηση ημερ. 16.6.2020 ορίζεται για οδηγίες 4.3.2021, η ώρα 09.00. 

 

201/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021, η ώρα 09.00.  Οι Εναγόμενοι 1, 2 και 

4 να καταχωρίσουν μέχρι τότε ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. 

 

31/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δύο πλευρές να 

καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε. 

 

5255/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 11.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

4911/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 14.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

588/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δύο πλευρές να 

προβούν σε επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε. 

 

 

 



ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

26/19 Η αίτηση δια κλήσεως ημερ. 21.12.2020 και η ex-parte αίτηση ημερ. 

21.12.2020 ορίζονται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00.  Ενστάσεις και στις 

δύο αιτήσεις να καταχωριστούν μέχρι τότε.  Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 

23.12.2020 παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

  Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00. 

Η αίτηση ημερ. 10.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00.  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

529/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.21(α),(β),(γ),(δ),(ε),(στ),(ζ) και (η) της αίτησης. 

 

43/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β και Γ της αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

μετατέθηκε από το Δικαστήριο Λεμεσού) 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

790/20 Η αίτηση ημερ. 23.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 09.00. 

 

1552/20 Η αίτηση ημερ. 26.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 26.4.2021, η ώρα 09.00.  Οι 

οδηγίες του Δικαστηρίου παραμένουν οι ίδιες ως το πρακτικό 8.12.2020. 

 

1497/18 Η αίτηση ημερ. 15.6.2020 ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00.  Το 

ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση 1 παραμένει ανεκτέλεστο 

μέχρι τότε.  Οι δικηγόροι του Καθ’  ου η Αίτηση 1 να αναλάβουν να τον 

παρουσιάσουν στο Δικαστήριο κατά την ημέρα που η αίτηση θα οριστεί γι’  

ακρόαση. 

 

2492/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 14.5.2021, η ώρα 09.00.  Οι Ενάγοντες να 

προβούν σε ένορκη αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

 

1686/16 Η αίτηση ημερ. 23.11.2020  ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021.  Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση μέχρι τότε. 

 

 

1684/16  Η αίτηση ημερ. 23.11.2020  ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021.  Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση μέχρι τότε. 

 

3655/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Η αίτηση ημερ. 

7.8.2017 ορίζεται για απόδειξη 20.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

1650/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για τους Εναγόμενους 2 και 3 και για 

απόδειξη για τον Εναγόμενο 1 στις 17.5.2021, η ώρα 09.00. 



 

3383/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

3/21  Η αίτηση ημερ. 16.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 2.3.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1694/20 Η αίτηση ημερ. 19.8.2020 και τα προσωρινά 

διατάγματα ημερ. 24.8.2020 ορίζονται για 

οδηγίες την 23.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση 

των Εναγομένων αρ. 2 – 33 να καταχωριστεί 

απαραιτήτως μέχρι τότε.Τα προσωρινά 

διατάγματα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1271/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 24.9.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2315/17 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

23.9.2021 ώρα 1030π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1430/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 9.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. ώστε να τοποθετηθούν οι συνήγοροι 

των Εναγόντων αναφορικά με τα αιτήματα των 

Εναγομένων για περαιτέρω και καλύτερες 

λεπτομέρειες αλλά και για παροχή ασφάλειας 

εξόδων. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2485/16 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Αγωγή αρ. 5617/13  Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

20.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στη πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 912/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 23.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. Μέχρι τότε οι διάδικοι απαραιτήτως να 

τοποθετηθούν ως προς τις προθέσεις τους. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αίτηση αρ. 41/21 Εκδίδεται διάταγμα – να ζητηθεί.  

Αίτηση / Έφεση 292/20 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

1.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2560/20 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Αγωγή αρ. 147/20 Η αίτηση ημερ. 3.7.2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 31.3.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Η Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 

την 20.3.2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2301/19 Δίδεται τελευταία φορά χρόνος για καταχώριση 

των Ονομαστικών Καταλόγων με σύνοψη 

μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται προς τούτο την 

31.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2190/19 Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη την 23.3.2021 

ώρα 8.45π.μ. εκτός αν καταχωριστεί 

Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 5379/15 Αίτηση ημερ. 4.6.2020: Δεν έχει καταχωριστεί 

Υπεράσπιση αλλά ούτε και έχει καταχωριστεί 

ένορκη δήλωση για απόδειξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 1/3/2021 

 

Παρ. αρ. 4/20 Η Αίτηση ημερ. 24/9/20 επαναορίζεται για Επίδοση 
την 6/4/21 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 76/12 Η Αίτηση ημερ. 10/11/20 ορίζεται για Ακρόαση 
(Οικονομική Εξέταση) την 25/5/21 ώρα 09:00.  
Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 28/4/21.  
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων 
η Αίτηση το οποίο θα παραμείνει ανεκτέλεστο.  
Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή αρ. 1803/19 Η Αίτηση   ημερ. 8/7/20  επαναορίζεται για  
Απόδειξη την 24/5/21 ώρα 09:00 εκτός αν 
καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 14/5/21. Έξοδα 
επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή αρ. 4711/12 Η Αίτηση ημερ. 19/4/19 επαναορίζεται για Ακρόαση 
(Οικονομική Εξέταση) την 6/4/21 ώρα 09:00.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.  Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για 
την ακρόαση και δεν θα τους δοθεί άλλη 
ειδοποίηση. 

 

Αγωγή αρ. 176/19 Η Αίτηση ημερ. 19/8/20 (για τροποποίηση) ορίζεται 
για Οδηγίες την 12/4/21 ώρα 09:00.  Την ίδια 
ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες και η αγωγή.  
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 695/13 Οι 2 Αιτήσεις ημερ. 25/11/20 επαναορίζονται για 
Οδηγίες την 11/5/2021 ώρα 09:00.  Ο χρόνος για 
την καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 
28/4/21.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Την ίδια 
ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες και η αίτηση 
μηνιαίων δόσεων ημερ. 25/2/20.  Το ένταλμα 
σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση να 
παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

Αγωγή αρ. 6000/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 11/5/21 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Οι συνήγοροι 
να είναι έτοιμοι για την ακρόαση και δεν θα τους 
δοθεί άλλη ειδοποίηση.   



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  1/3/2021 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 452/09 Αίτηση ημερ. 10.11.20. Η Αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 21.5.21 ώρα 8:30 π.μ.  Η Καθ΄ης η 
Αίτηση έχει καταχωρήσει ένσταση την 1.3.21.  
Έξοδα στην πορεία.  Η Καθ΄ης η Αίτηση να είναι 
παρούσα κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. 

 

Αρ. Αγωγής 2270/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 28.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4541/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.11.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3009/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 1.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 765/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1749/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 351/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 10.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων από Ενάγοντα να καταχωρηθούν εντός 
30 ημερών από σήμερα) (κατάλογος μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας) να καταχωρηθεί από Ενάγοντα 
και Εναγόμενο εντός περαιτέρω 30 ημερών από 
σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Οι δικηγόροι να 
ακολουθήσουν τις οδηγίες του Δικαστηρίου. 

 

Αρ. Αγωγής 545/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 511/20 Η Αγωγή σε σχέση με Εναγομένους 2 και 3 ορίζεται 
για Οδηγίες την 10.5.21 ώρα 9:00 π.μ. (Ένορκη 
αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων να 



καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 60 ημερών 
από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1422/20 Αίτηση ημερ. 15.11.19.  Η Αίτηση σε σχέση με την 
Εναγόμενη 1 ορίζεται για Απόδειξη την 10.5.21 ώρα 
9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 60 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  
Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 1711/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 10.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (Ένορκη Αποκάλυψη και Επιθεώρηση 
Εγγράφων να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές 
εντός 60 ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Αρ. Διαχ. 12/16 Η διαχείριση ορίζεται στις 17.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Στο μεταξύ να κατατεθούν Ενδιάμεσοι ή Τελικοί 
λογαριασμοί.  Ο διαχειριστής να είναι παρών και να 
ειδοποιηθεί από το Δικηγορικό Γραφείο που τον 
εκπροσωπεί Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και 
Συνέταιροι. 

 

Αρ. Διαχ. 560/16 Η διαχείριση ορίζεται στις 17.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Στο μεταξύ να κατατεθούν Ενδιάμεσοι ή Τελικοί 
λογαριασμοί.  Ο διαχειριστής να είναι παρών. 

 

Αρ. Διαχ. 547/16 Η διαχείριση ορίζεται στις 17.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Στο μεταξύ να κατατεθούν Απογραφή και 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί.  Ο διαχειριστής να είναι 
παρών. 

 

Αρ. Αγωγής 3192/20 Ο δικηγόρος του Εναγομένου έχει δηλώσει ότι δεν 
έχει ένσταση το προσωρινό διάταγμα, ημερ. 
30.12.20, να γίνει απόλυτο.  Επειδή όμως οι Αιτητές 
ζητούν να εκδοθεί και να γίνει απόλυτο και το 
διάταγμα ως η παράγραφος Β του αιτητικού και 
επειδή στα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν σταλεί 
από αμφότερους τους δικηγόρους δεν καθορίζεται 
ότι η αποδοχή του Καθ΄ου η Αίτηση αφορά και το 
διάταγμα ως η παράγραφος Β, η αίτηση παραμένει 
για Οδηγίες στις 17.3.21 ώρα 9:00 π.μ.  Οι 
δικηγόροι να καθορίσουν τις θέσεις τους σε σχέση 
με το Αιτητικό Β.  Αν υπάρχει διαφορά να 



καταχωρηθεί ένσταση μέχρι τότε.  Το διάταγμα 
παραμένει σε ισχύ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1729/18 Αίτηση ημερ. 17.10.19 από Εναγόμενο 1/Αιτητή.  
Η αίτηση είναι ορισμένη σήμερα για Ακρόαση με 
γραπτές αγορεύσεις.  Γραπτές αγορεύσεις έχουν 
καταχωρηθεί.  Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 Αίτηση ημερ. 25.11.19 από Ενάγοντα/Αιτητή.  
Έχουν καταχωρηθεί ενστάσεις και από τους δύο 
Καθ΄ων η αίτηση.  Η αίτηση παραμένει για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης (ενόψει του ότι έχει 
επιφυλαχθεί ενδιάμεση Απόφαση στην αίτηση 
ημερ. 17.10.19) στις 10.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2235/20 Αίτηση ημερ. 8.10.20.  Η αίτηση είναι ορισμένη 
σήμερα για Γραπτές Αγορεύσεις.  Γραπτές 
αγορεύσεις έχουν καταχωρηθεί και από τις δύο 
πλευρές.  Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Έξοδα 
δίκης. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις    1/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Γενική Αίτηση 85/09 – Αίτηση ημερ. 10.11.20 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση 1 όταν συλληφθεί 

να προσαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αφού ειδοποιηθεί ο συνήγορος του 

Αιτητή.  Η αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό και έλεγχο του εντάλματος 

σύλληψης στις 11.5.21 και ώρα 9:00. 

 

 

302/13 – Αίτηση ημερ. 10.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 26.4.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

2377/20 – Αίτηση ημερ. 23.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 17.5.21 και ώρα 

11:00.  ΄Ενσταση να καταχωρηθεί μέχρι 19.4.21 αντίγραφο της να παραδοθεί 

στην άλλη πλευρά αυθημερόν. Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

2719/18 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 15.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

419/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 26.4.21 η πλευρά των Εναγομένων 1 έως 4 

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 οποιονδήποτε 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 26.4.21 και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αγωγής σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων.  

 

 

 

1179/20 

Η αίτηση ημερ. 19.10.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

12.5.21 και ώρα 11:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 19.4.21 αντίγραφο της 

να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη πλευρά.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία 

της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του ενάγοντα καθ΄ ου η αίτηση.  

Η αίτηση ημερ. 29.10.20 ορίζεται για οδηγίες στις 12.5.21 και ώρα 11:00.  Χωρίς 

έξοδα η αίτηση ημερ. 29.10.20.  

 

1681/16 

Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 30.3.21 και ώρα 9:00.  Ο 

δικηγόρος του Ενάγοντα να ενημερώσει το Δικαστήριο για την διεύθυνση των 

εναγομένων ώστε οι εναγόμενοι να ενημερωθούν μέσω του Πρωτοκολλητείου 

για την νέα ημερομηνία ακρόασης που θα οριστεί.  Η παρουσία του δικηγόρου 

του Ενάγοντα είναι απαραίτητη.  

 

2577/12 

Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 24.3.21 και ώρα 11:30.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. Η ακρόαση εκείνη την ημέρα θα ξεκινήσει και δεν θα δοθεί άλλη 

ειδοποίηση. 

 

 



646/20 – Αίτηση ημερ. 23.6.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 5.4.21 και ώρα 9:00 για να αποσυρθεί ο 

δικηγόρος των Εναγομένων 1 έως 4 από δικηγόρος τους.  Τα έξοδα στη 

πορεία. 

 

 

1104/17 

Η ακρόαση αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση εκ νέου στις 

22.11.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία της αγωγής. 

 

 

3141/12 

Ακρόαση 24.9.21 και ώρα 11:00.  Έξοδα στη πορεία.  

 

 

81/12 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και ο δικηγόρος της αιτήτριας θα 

ειδοποιηθεί μέσω του Πρωτοκολλητείου για το αποτέλεσμα.  

 

307/11 

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

ενδιάμεσοι λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  Οι 

διαχειριστές να ενημερωθούν από το δικηγόρο τους να είναι παρόντες στις 

22.4.  Ο δικηγόρος των διαχειριστών να ενημερωθεί από το Πρωτοκολλητείο 

να είναι παρόντες στις 22.4.  

 

 

171/13  

Ορίζεται για έλεγχο στις 23.4.21 και ώρα 9:00.  Τελικοί λογαριασμοί να 

κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  Ο διαχειριστής να ενημερωθεί από 

το δικηγόρο του να είναι παρών.  Ο δικηγόρος να ενημερωθεί από το 

Πρωτοκολλητείο να είναι παρών.  

 

.  



78/15 

Για έλεγχο στις 16.4.21 και ώρα 9:00.  Τελικοί λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε 

ημέρες προηγουμένως.  Ο διαχειριστής να ενημερωθεί από το δικηγόρο του να 

είναι παρών.  Ο δικηγόρος να ενημερωθεί από το Πρωτοκολλητείο να είναι 

παρών. 

 

39/21 

Η αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 2.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

2113/13 

Ακρόαση στις 13.9.21 και ώρα 11:00.  Σημερινά έξοδα στη πορεία.  

 

1591/18 

Οδηγίες στις 13.4.21 και ώρα 9:00.  Έξοδα στη πορεία της αγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  1.3.2021 

 

 

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

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

 

850/20 (αίτηση ημερ. 23.7.20) 

Η αίτηση ημερ. 23.7.20 ορίζεται για οδηγίες και για παροχή διευκρινίσεων στις 

16.3.21, ώρα 09.00 π.μ 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

2297/19 

2.3.21 Οδηγίες η εξέταση του αιτήματος των Εναγόντων  

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

2528/19 

13.4.21 Οδηγίες και έλεγχο εντάλματος σύλληψης, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

142/20 

Οδηγίες 15.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

589/20 (αίτηση ημερ. 2.7.20) 

Οδηγίες 6.4.21, ώρα 09.00  

Ο χρόνος καταχώρησης συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης επεκτείνεται 

μέχρι και την 2.4.21 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

 

 



3143/19 

Οδηγίες 24.3.21 

Να είναι παρών ο Εναγόμενος και οι συνήγοροι του τη μέρα που ορίστηκε η 

υπόθεση για να ζητηθεί άδεια απόσυρσης τους 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2263/19 

Οδηγίες 12.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων από 

πλευράς Εναγόντων επεκτείνεται μέχρι και την 8.4.21 

Έξοδα στην πορεία εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

2437/20 

Η αίτηση ημερ. 27.10.20 ορίζεται για οδηγίες στις 9.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

1752/20 

Η αίτηση ημερ. 23.11.20 ορίζεται στις 7.4.21 για οδηγίες 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης 

 

999/20 

Η αίτηση ημερ. 30.6.20 ορίζεται για οδηγίες στις 8.4.21 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης επεκτείνεται μέχρι και την 5.4.21  

 

2541/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για οδηγίες στις 5.4.21, ώρα 09.00 π.μ 

Καμία διαταγή για έξοδα      

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  1.3.2021 

 

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  1.3.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

5793/07 

Εκδίδεται διάταγμα  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1119/18 (αίτηση ημερ. 5.8.20) 

Οδηγίες 2.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης 

 

2385/13 (αίτηση ημερ. 23.11.20) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Τροποποιημένο κλητήριο και έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 20 

ημερών από την σύνταξη του Διατάγματος και εν συνεχεία να επιδοθεί στο νέο 

Εναγόμενο, Επίσημο Παραλήπτη – Έφορο Εταιρειών. 

Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 7 ημερών από σήμερα  

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί 

Η αγωγή ενόψει της εκκρεμότητας στη διαδικασία τροποποίησης του κλητηρίου 

και δικογράφων, ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό την 13.4.21, ώρα 

09.00 π.μ. 

 

4350/15 (αίτηση ημερ. 21.9.20) 

Δίδεται άδεια για απόσυρση της αίτησης.  Η αίτηση ημερ. 21.9.20 απορρίπτεται 

άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας, χωρίς έξοδα. 



Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί  

 

835/14 

Ακρόαση 28.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

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

ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

604/15 

Ακρόαση 27.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1318/15 

Ακρόαση 23.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3198/16 

Ακρόαση 24.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

8294/03 

Εκδίδεται διάταγμα διάταγμα επιτρέπον στους Ενάγοντες – Αιτητές να 

εκτελέσουν την εκδοθείσα την 26.1.2004 απόφαση, εναντίον των Εναγομένων 

1, 3 και 4 μετά την πάροδο 12 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω 

απόφασης 

Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

2382/19 (αίτηση ημερ. 10.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 10.11.20 ορίζεται για απόδειξη στις 20.5.21, εκτός αν 

καταχωρηθεί έκθεσης υπεράσπισης μέχρι την 17.5.21. 

Ο χρόνος καταχώρησης της υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι την 17.5.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 



2670/19 

19.5.21 Οδηγίες και για προγραμματισμό, ώρα 09.00 π.μ. 

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

έτοιμες να δηλώσουν ποιες οδηγίες επιθυμούν να εκδοθούν δυνάμει των 

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

αποσύρουν κάποια από τα αιτήματα τους που έχουν σημειώσει επί του 

Παραρτήματος, τύπος 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

1619/20 

Εκδίδεται απόφαση  

 

Γεν. Αίτηση 519/09 (αίτηση ημερ. 10.11.20) 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 1.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Αίτησης 36/21 (αίτηση ημερ. 12.2.21) 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α, Β, Γ και Δ του αιτητικού μέρους της 

κυρίως Αίτησης  

Πιστοποιημένο αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να καταχωρηθεί στον 

Έφορο Εταιρειών εντός 7 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος 

Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 4 ημερών από σήμερα 

Καμία διαταγή για έξοδα   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 01/03/21 

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. Αιτ. Έφεσης 160/20 

Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ως οι δηλώσεις των μερών. Επιδικάζονται 

υπέρ των αιτητών συμφωνηθέντα έξοδα €.600 πλέον Φ.Π.Α πλέον νόμιμο τόκο 

από σήμερα τα οποία να καταβληθούν απευθείας στο δικηγόρο των αιτητών. 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 836/20 – Αίτηση ημερ. 25/09/20 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπερ του Αιτητή και εναντίον 

των καθ’ ων η αίτηση αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, όπως υπολογιστούν από 

τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, πληρωτέα στο τέλος της 

αγωγής. 

 

Αρ. Αγωγής 2496/18 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για περίοδο 40 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16/04/21 και ώρα 9:00. 

Κατά την πιο πάνω ημερομηνία να τοποθετηθούν τα μέρη κατά πόσο η 

απαίτηση και ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν και ως προς τα χρονικά πλαίσια 

βάσει της Δ.30 θ.8. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2172/20 – Αίτηση ημερ. 23/11/20  

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 16/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 10/21 – Αίτηση ημερ. 17/02/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4214/07 – Αίτηση ημερ. 28/01/21 για άδεια εκτέλεσης και 

Αίτηση ημερ. 28/01/21 για ανανέωση ΜΕΜΟ  

Άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος α της αίτηση για 10 έτη 

από σήμερα, αναφορικά με την αίτηση για άδεια εκτέλεσης. 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση αναφορικά με την αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ. 

Χωρίς έξοδα αμφότερες οι αιτήσεις. 

 

Αρ. Αγωγής 313/20 

Η αγωγή και οι ενδιάμεσες αιτήσεις αποσύρονται άνευ βλάβης και με έξοδα 

όπως υπολογιστούν και εγκριθούν, συμφώνως των δηλώσεων των δικηγόρων. 

 

 



Αιτ. Εταιρείας 40/21 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 1,2,4 και 5. Δίδονται οδηγίες όπως η 

σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης πραγματοποιηθεί με γραπτή 

ειδοποίηση τουλάχιστον 21 ημερών και συμφώνς των προνοιών του άρθρου 

62 του Καταστατικού της αιτήτριας εταιρείας στο εγγεγραμμένο γραφείο της. 

Σε περίπτωση έγκρισης του προτεινόμενου Σχεδίου Διακανονισμού και 

Αναδιοργάνωσης η αιτήτρια να αποταθεί στο δικαστήριο για την έγκριση – 

επικύρωση του Σχεδίου.  Χωρίς έξοδα. 

Αρ. Γεν. Αίτησης 295/09 – Αίτηση ημερ. 10/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 14/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση μέχρι 

τότε. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων η αίτηση το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε εφόσον η δικηγόρος τους ανέλαβε να τους παρουσιάσει. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

Οι δικηγόροι και οι διάδικοι να είναι παρόντες για να εξεταστεί το αίτημα των 

Αιτητών για έκδοση διατάγματος ένορκης αποκάλυψης περιουσιακών 

στοιχείων (άρθρο 82 (2) και (3). 

 

Αρ. Αγωγής 277/20 

Θεωρώ ότι η αίτηση θα έπρεπε να επιδοθεί και στο Διευθυντή Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί μαρτυρία σχετικά με την 

τυχόν ύπαρξη άλλων εμπράγματων βαρών επί της ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίδοση στο Διευθυντή Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας στις 06/04/21 και ώρα 9:00. Περαιτέρω δίδεται άδεια για 

συμπληρωματική Ε/Δ για τα πιο πάνω. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 50/18 – Αίτηση ημερ. 10/06/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 23/04/21 και ώρα 

9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 15 μέρες προηγουμένως και 

αντίγραφο να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον της Αιτήτριας. 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 1842/18 – Αίτηση έρευνας ημερ. 10/72/20 

Η Αίτηση διεκπαιρεώθηκε στην παρουσία του καθ’ ου η αίτηση αρ.1. Η αίτηση 

ορίστηκε στις 09/04/21 και ώρα 09:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Την ίδια μέρα και για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση 3,4 και 5. 

Η αγωγής αναφορικά με τους εναγόμενους αρ.2 και αρ.6 ορίζεται για οδηγίες 

στις 10/05/21 και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των εναγόντων. 

 

Αρ. Αγωγής 822/18 

Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Η ακρόαση της αγωγής επαναορίζεται στις 

06/04/21 και ώρα 9:00 με γραπτές αγορεύσεις. Η γραπτή μαρτυρία των 

Εναγόμενων να καταχωρηθεί εντός 20 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην 

πορεία όχι εναντίον των εναγόντων. 

Αρ. Αγωγής 5143/15  

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 22/09/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

Η προηγούμενη διαταγή του Δικαστηρίου για καταχώρηση καταλόγου 

μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας ακυρώνεται. 

 

Αρ. Αγωγής 3766/16 – Αίτηση ημερ. 25/05/20 για ακρόαση και αίτηση 

ημερ. 30/07/19 για οδηγίες  

Το αίτημα για αναβολή της ακρόασης της αίτησης ημερ. 25/05/20 εγκρίνεται. 

Αυτή ορίζεται για οδηγίες στις 16/03/21 και ώρα 09:00. Την ίδια μέρα παραμένει 

για οδηγίες και η αίτηση ημερ. 30/07/19.  Χωρίς έξοδα. 

 

Συν. Αγωγές 748 / 749 και 2925/17 

Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται στις 18/10/21 και ώρα 11:00 για 

ακρόαση. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 582/14  

Ορίζεται για ακρόαση στις 07/07/21 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα. 

Αρ. Γεν. Αίτησης 2700/16 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 21/07/20 

Η κλήση παραμένει για οδηγίες στις 20/04/21 και ώρα 9:00. Ο εναγόμενος να 

καταχωρήσει Παράρτημα Τύπος 25 μέχρι τότε. Έξοδα κλήσης στην πορεία όχι 

εναντίον του Ενάγοντα. 



Αρ. Αγωγής 1660/13 

Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 11/05/21 και ώρα 11:00.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1440/17 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον των εναγόμενων αρ.1 κα αρ.2 αλληλέγγυα και/ή 

κεχωρισμένα ως η παράγραφος 37 της Ε/Δ, πλέον έξοδα όπως υπολογιστούν 

και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση αναφορικά με τον εναγόμενο 3 στις 22/10/21 και 

ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 750/13 

Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Αναβάλλεται και επαναορίζεται στις 17 και 

18/05/21 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα. 

Οι δικηγόροι να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την υπόθεση. Ο ενάγοντας να 

παρουσιάσει τουλάχιστον 2 μάρτυρες. 

 

Αρ. Αγωγής 1206/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση την 01/06/14 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

Αρ. Αγωγής 3053/11 – Αίτηση ημερ. 24/06/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση – οικονομική εξέταση της διευθύντριας της καθ’ 

ης η αίτηση στις 13/05/21 και ώρα 8:30. Το Ε/Σ εναντίον της καθ’ ης η αίτηση 

να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

Δικηγόροι και διευθύντρια καθ’ ης η αίτηση να είναι παρούσα στο δικαστήριο 

κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. 

 

Αρ. Αγωγής 3575/16 – Μονομερής αίτηση 

Το δικαστήριο δεν έχει πεισθεί ότι συντρέχει κατεπείγον λόγος για μονομερή 

έκδοση οποιουδήποτε των αιτούμενων διαταγμάτων. Η αίτηση ορίζεται για 

επίδοση στις 10/03/21 και ώρα 9:00. Να επιδοθεί μέχρι και την 05/03/21 

περιλαμβανομένης. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 01.03.2021 
 

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

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

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

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.165/2002 Η αίτηση αναφορικά με την Καθ’ ης η αίτηση 1 παραμένει για 
Οδηγίες, με σκοπό τη διευθέτηση, την 04.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία και την ίδια ημέρα και ώρα για 
επίδοση για τους Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3, για τους οποίους 
δεν υπάρχει επίδοση στον φάκελο του Δικαστηρίου, χωρίς 
έξοδα. Η συνήγορος της Καθ’ ης η αίτηση 1 να την παρουσιάσει 
στο Δικαστήριο, σε περίπτωση μη διευθέτησης, και όταν αυτό 
θα χρειαστεί για σκοπούς ακρόασης. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 4809/2004 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης: Εκδίδονται διατάγματα ως η 
αίτηση, χωρίς έξοδα. Αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ: Εκδίδεται 
διάταγμα ως η αίτηση, χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 4168/2005 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης, χωρίς 
έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 433/2009 Η ώρα είναι 10:15, καθ’ ης η αίτηση απούσα, εκδίδεται ένταλμα 
σύλληψης εναντίον της. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες/έλεγχο την 04.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 1438/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.04.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 553/2014 Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται την υπόθεση που βρίσκεται επί 
του Πινακίου της εντ. κας Σ. Βασιλέιου, λόγω απουσίας της. Η 
αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, παραμένει για 
προγραμματισμό της Ακρόασης με βάση το πρόγραμμα 
της ιδίας, την 08.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



 

7.  ΑΓΩΓΗ 1085/2014 Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται την υπόθεση που βρίσκεται επί 
του Πινακίου της εντ. κας Σ. Βασιλέιου, λόγω απουσίας της. Η 
αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες, ζητείται ημερομηνία 
Ακρόασης, παραμένει για προγραμματισμό της Ακρόασης 
με βάση το πρόγραμμα της ιδίας, την 08.03.2021 ώρα 
9:00 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 3338/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.09.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 108/2015 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 23.03.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 
1, 2 και 3 να μην εκτελεστούν, μέχρι να δώσει οδηγίες το 
Δικαστήριο, αναλόγως και της υγειονομικής κατάστασης. Ο 
συνήγορος των Καθ’ ων η αίτηση 1, 2 και 3 να τους 
παρουσιάσει στο Δικαστήριο εάν αυτό θα είναι εφικτό, βάσει 
των υγειονομικών μέτρων και στον βαθμό που χρειάζεται για 
σκοπούς ακρόασης ή έκδοσης διαταγμάτων. Τυχόν ένσταση να 
καταχωριστεί ως τότε. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον 
της Αιτήτριας. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1878/2015 Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται την υπόθεση που βρίσκεται επί 
του Πινακίου της εντ. κας Σ. Βασιλέιου, λόγω απουσίας της. Η 
αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, παραμένει για 
προγραμματισμό της Ακρόασης με βάση το πρόγραμμα 
της ιδίας, την 08.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα 
σήμερα.  
 

11.  ΑΓΩΓΗ 3798/2015 Βάσει της αλληλογραφίας των συνηγόρων με το Δικαστήριο, η 
αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 
16.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 4721/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 144/2016 Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται την υπόθεση που βρίσκεται επί 
του Πινακίου της εντ. κας Σ. Βασιλέιου, λόγω απουσίας της. Η 
αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, παραμένει για 
προγραμματισμό της Ακρόασης με βάση το πρόγραμμα 
της ιδίας, την 08.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα 
σήμερα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2923/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση για τους Εναγόμενους 1 
και 2 την 18.10.2021 ώρα 11:00 π.μ., χωρίς έξοδα. Μέχρι 
τότε, εάν προωθηθεί η αγωγή και εναντίον του Εναγόμενου 3, 
να γίνουν τα ανάλογα διαβήματα. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 178/2017 Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 



16.  ΑΓΩΓΗ 2133/2017 Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται την υπόθεση που βρίσκεται επί 
του Πινακίου της εντ. κας Σ. Βασιλέιου, λόγω απουσίας της. Η 
αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες, είχαν δοθεί οδηγίες για 
ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων, που δεν βρίσκονται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου. Η Ενάγουσα και η Εναγόμενη να 
προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εντός περαιτέρω 30 
ημερών από σήμερα, χρόνος που ζητούν, και αντίγραφα των 
εγγράφων να επισυνάψουν στους καταλόγους εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 07.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2494/2017 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 07.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 7 ημέρες προηγουμένως, έξοδα 
στην πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 3560/2017 Εκκρεμεί κλήση για Οδηγίες της Εναγόμενης αναφορικά με την 
ανταπαίτησή της. Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει 
παράρτημα της Ενάγουσας σε αυτή την κλήση για Οδηγίες, 
παρότι επιδοθείσα, ούτε φαίνεται να έχει καταχωριστεί και 
κλήση για Οδηγίες της Ενάγουσας. Η κλήση για Οδηγίες της 
Εναγόμενης παραμένει για Οδηγίες την 07.04.2021 ώρα 
9:00 π.μ., μέχρι τότε να καταχωριστεί το Παράρτημα της 
Ενάγουσας. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της 
Εναγόμενης. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 3004/2018 Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται την υπόθεση που βρίσκεται επί 
του Πινακίου της εντ. κας Σ. Βασιλέιου, λόγω απουσίας της. Η 
υπόθεση είναι ορισμένη για Ακρόαση, είναι ταχείας εκδίκασης, 
είχαν δοθεί οδηγίες για έγγραφη μαρτυρία, που δεν υπάρχει 
στον φάκελο. Στη βάση των υφιστάμενων οδηγιών, ο Ενάγων 
να καταχωρίσει την έγγραφη μαρτυρία του εντός περαιτέρω 
40 ημερών από σήμερα και να την επιδώσει στον δικηγόρο του 
Εναγόμενου. Ακολούθως, ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τη 
δική του έγγραφη μαρτυρία εντός περαιτέρω 40 ημερών και να 
την επιδώσει στους συνηγόρους για τον Ενάγοντα. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 04.06.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 3045/2018 Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται την υπόθεση που βρίσκεται επί 
του Πινακίου της εντ. κας Σ. Βασιλέιου, λόγω απουσίας της. Η 
υπόθεση είναι ορισμένη για Οδηγίες, είχαν δοθεί οδηγίες για 
ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων, που δεν υπάρχουν στον 
φάκελο. Η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός περαιτέρω 60 
ημερών από σήμερα, να προβούν σε ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων 
τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 04.06.2021 ώρα 
9:00 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

21.  ΕΦΕΣΗ 1/2019 Η Έφεση ήταν ορισμένη σήμερα για Ακρόαση ώρα 9:30 π.μ., 
ειδικότερα για αντεξέταση των Καθ’ ων το διάταγμα 



αντεξέτασης. Ουδείς εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου 
και ούτε οι συνήγοροι των διαδίκων απέστειλαν οποιοδήποτε 
ηλεκτρονικό μήνυμα, ενώ σε επικοινωνία με το Δικαστήριο 
ανέφεραν ότι δεν ειδοποιήθηκαν 7 ημέρες προηγουμένως. Το 
Δικαστήριο δεν ενημερώνει 7 ημέρες προηγουμένως για την 
ακρόαση υποθέσεων η ακρόαση των οποίων θα γίνει στη βάση 
των ενόρκων δηλώσεων και όπου η παρουσία συνιστά 
συμμόρφωση με υφιστάμενο δικαστικό διάταγμα. Η Έφεση 
ορίζεται για Ακρόαση (για αντεξέταση ως το διάταγμα) 
και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε άλλη ειδοποίηση, την 
09.03.2021 ώρα 9:30 π.μ.. Οι προς αντεξέταση μάρτυρες 
να προσέλθουν στο Δικαστήριο για να αντεξεταστούν. Οι 
συνήγοροι να επικοινωνήσουν με το Δικαστήριο, για τις 
πρακτικές λεπτομέρειες, όπως τη σειρά τους και τον χρόνο που 
θα χρειαστεί ο καθένας, με δεδομένο ότι τα θέματα προς 
αντεξέταση είναι συγκεκριμένα. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 119/2019 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 04.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., μέχρι τότε να υπάρξει συμμόρφωση με τις οδηγίες που 
έχουν ήδη δοθεί, σε σχέση με τις ένορκες αποκαλύψεις 
εγγράφων, για να προχωρήσει η προδικασία. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 404/2019 Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση.  

24.  ΑΓΩΓΗ 1378/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα 
τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των 
ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 04.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, 
να προωθηθούν ως τότε. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 2063/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου υπάρχει η ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς Εναγόμενων, αλλά όχι 
από πλευράς Εναγόντων. Δίδεται περαιτέρω χρόνος στους 
Ενάγοντες, εντός 40 ημερών από σήμερα, να προβούν σε 
ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα των 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον 
κατάλογο εγγράφων τους. Εντός της ίδιας προθεσμίας, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να 
καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 04.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 2459/2019 Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς Ενάγουσας, αλλά όχι από 
πλευράς Εναγόμενων 1 και 2. Οι Εναγόμενοι 1 και 2, εντός 
περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να προβούν στην 



καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον 
κατάλογο εγγράφων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 
ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι 1 και 2 να καταχωρίσουν 
τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 
μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 04.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. Όσον αφορά τη διαδικασία μεταξύ συνενωμένων, 
Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 
εκ μέρους της Εναγόμενης 1 να καταχωριστεί εντός 14 ημερών 
από σήμερα, να ακολουθήσουν οι θεσμοί. Τυχόν κλήση για 
Οδηγίες στη διαδικασία μεταξύ συνεναγομένων να οριστεί την 
ίδια ημέρα που ορίστηκε η κλήση για Οδηγίες της Ενάγουσας. 
Σε περίπτωση που οι συνεναγόμενοι, στη μεταξύ τους 
διαδικασία, δεν έχουν να αποκαλύψουν διαφορετική 
έγγραφη/προφορική μαρτυρία από αυτήν που θα 
αποκαλύψουν στο πλαίσιο της υπόθεσης μεταξύ Ενάγουσας και 
Εναγόμενων και δεν έχουν άλλα προδικαστικά αιτήματα, χάριν 
διαδικαστικής οικονομίας, να προβούν σε σχετικές δηλώσεις, 
για να προχωρήσει η διαδικασία.  
 

27.  ΑΓΩΓΗ 2853/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων της Ενάγουσας. Η Ενάγουσα εντός 40 
ημερών από σήμερα να καταχωρίσει ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων (εάν δεν καταχώρισε) και αντίγραφα 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον 
κατάλογο εγγράφων της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, να 
καταχωρίσει και ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη 
μαρτυρίας. Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40 
ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 04.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

28.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 276/2020 Το Δικαστήριο κρίνει ότι, για να μπορέσει να διαπιστώσει ότι 
πληρούνται πρώτα οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Νόμου 
81(Ι)/2011, πριν να υπεισέλθει στις προϋποθέσεις του άρθρου 
12 του Νόμου 81(Ι)/2011, θα πρέπει να έχει και την πλήρη 
εικόνα της κατάστασης του ακινήτου σήμερα (δεν αρκεί το 
πιστοποιητικό εγγραφής επί του φερόμενου ως πωλητή που 
εκδόθηκε το 2009), και να γνωρίζει κατά πόσον επηρεάζονται 
εμπράγματοι πιστωτές από την εκπρόθεσμη κατάθεση της 
σύμβασης πώλησης στο Κτηματολόγιο, οι οποίοι θα πρέπει να 
λάβουν γνώση της διαδικασίας, κατ’ επέκταση κατά πόσον είναι 
δίκαιο και εύλογο να επιτραπεί η εκπρόθεσμη κατάθεση. Για 
τον σκοπό αυτό, δίδεται άδεια για να καταχωριστεί 
συμπληρωματική ένορκη, στην οποία να επισυνάπτεται 
πρόσφατο πιστοποιητικό έρευνας επί του ακινήτου. Η αίτηση 
να επιδοθεί σε τυχόν προγενέστερους εμπράγματους πιστωτές. 
Η αίτηση ορίζεται για τον σκοπό αυτό (καταχώριση 



συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης και έπειτα επίδοσης της 
αίτησης με τη συμπληρωματική ένορκη δήλωση) την 
04.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα.  
 

29.  ΑΓΩΓΗ 732/2020 Λήφθηκε αλληλογραφία, ωστόσο η υπόθεση δεν είναι επί του 
πινακίου ούτε ήρθε ενώπιον του Δικαστηρίου ο φάκελος της. 
Όταν έρθει, θα της επιληφθεί. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 1947/2020 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί η υπεράσπιση την 
10.02.2021) με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας/Αιτήτριας και 
εναντίον των Εναγόμενων/Καθ’ ων η αίτηση όπως θα 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της 
αγωγής. 
 

31.  ΑΓΩΓΗ 2033/2020 Η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιδοθείσα. Χωρίς έξοδα. 

32.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38/2021 Αίτηση για οδηγίες ημερομηνίας 12.02.2021: Διαπιστώνεται ότι 
δεν παρίσταται ανάγκη να δοθούν οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις.  
Η αίτηση εγκρίνεται και η κυρίως αίτηση ορίζεται αυθημερόν 
για ακρόαση. Αίτηση για Τροποποίηση Ιδρυτικού Εγγράφου 
ημερομηνίας 12.02.2021: Η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις 
που θέτει ο Νόμος και εγκρίνεται και η τροποποίηση 
επικυρώνεται. Δίδονται οδηγίες για τη συμμόρφωση με το 
άρθρο 7(6) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.  Ο χρόνος 
συμμόρφωσης καθορίζεται σε 20 μέρες από τη σύνταξη του 
διατάγματος. Καμιά διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

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.  

 

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

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

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

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

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

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

οποίων μπορεί να διαρκεί λόγω έκτασης της μαρτυρίας τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Εκκρεμεί Πρέπει να αρχίσει 

2.  2875/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Συνεχιζόμενη 

3.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 10.03.2021 Πρέπει να αρχίσει 

4.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 14.05.2021 Πρέπει να αρχίσει 

5.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 17.03.2021 
22.03.2021 

Συνεχιζόμενη   

6.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 02.03.2021 Θα επαναοριστεί 
την 13.04.2021 για 
να μεσολαβήσει 
ιατρική εξέταση της 
Ενάγουσας 

7.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 19.03.2021 
23.03.2021 
31.03.2021 

Συνεχιζόμενη 

8.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05.03.2021 Συνεχιζόμενη   

9.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 08.03.2021 Συνεχιζόμενη  

10.  5868/2012 
& 
5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 24.03.2021 Συνεχιζόμενη/Θα 
διευθετηθεί 

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

12.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Εάν δεν συνεχίσει 
η 2875/2012, 
υπάρχουν 
προοπτικές 

13.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 21.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

14.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.      

 

 
 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 
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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 01.03.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 2672/19 Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

2. Αγωγή 4353/12 Η αίτηση ημ. 23.12.20 και το διάταγμα ημ. 13.1.21 ορίζονται για 

έλεγχο των όσων αναφέρονται σ’ αυτά την 19.3.2021 στις 9.00. 

3. Αγωγή 6036/03 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ ημ. 28.1.21 αναφορικά με 

το ΜΕΜΟ ΕΒ757/11 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

4. Αγωγή 1538/19 Καθ’ ου η αίτηση παρών. Η αίτηση μην. Δόσεων ημ. 10.11.20 

ορίζεται για Οδηγίες με δικαίωμα καταχώρισης ένστασης μέχρι 

τότε, την 23.4.2021 στις 9.00. 

5. Αγωγή 2933/20 Η αίτηση ημ. 26.2.21 για απόφαση αποσύρεται χωρίς έξοδα.  Η 

ημ. 10.3.21 όπου η αίτηση είναι ορισμένη ακυρώνεται. 

Η αίτηση ημ. 10.12.20 για προσωρινά διατάγματα ορίζεται για 

Οδηγίες την 24.3.2021 στις 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

6. Αγωγή 4167/05 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ ημ. 9.12.20 αναφορικά με 

τα ΜΕΜΟ ΕΒ720/11 & 879/11 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση (α) και (β), 



7. Αγωγή 1603/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 15.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

8 Αγωγή 1819/19 H αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 13.5.2021 στις 9.00.  Μέχρι τότε 

και οι δύο πλευρές να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του 

δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία. 

9. Αγωγή 336/20 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 12.5.2021 στις 9.00.  Δίδονται 

οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των εγγράφων 

που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους 

τους. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα να προωθηθούν ως 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

10. Γεν. Αιτ. 196/10  Η αίτηση ημ. 10.11.20 ορίζεται για Οδηγίες την 14.5.2021 στις 

9.00.  Χωρίς έξοδα. 

11. Αγωγή 2231/17 Η αίτηση ημ. 29.7.20 ορίζεται για Επίδοση την 4.6.2021 στις 

9.00.  Χωρίς έξοδα. 

12. Αγωγή 1775/19 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος ημ. 11.2.21 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για 

περίοδο 6 μηνών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

13. Αγωγή 2444/17 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.2021 στις 9.00.   Δίδονται 

οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των εγγράφων 

που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους 

τους. Έξοδα στην πορεία. 

14. Αγωγή 909/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 29.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

15. Αγωγή 2722/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 28.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

16. Αγωγή 329/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 18.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

17. Αγωγή 4759/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 17.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 



18. Αγωγή 2819/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 16.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

19. Αγωγή 4419/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 15.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

20. Αγωγή 4774/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 14.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

21. Αγωγή 3498/13 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό την 

22.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

22. Αγωγή 4837/14 Η αίτηση ημ. 15.5.20 επαναορίζεται για Επίδοση την 26.5.2021 

στις 9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

23. Αγωγή 384/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

του δικαιώματος καταχώρησης νέας.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

24. Αγωγή 6018/04 Το δικαστήριο παρατηρεί ότι οι αιτήσεις ημ. 1.2.21 δεν 

συνοδεύονται από μαρτυρία αποδεκτή από το Δικαστήριο, καθώς 

οι ένορκες δηλώσεις δεν είναι υπογραμμένες.  Περαιτέρω στην 

αίτηση ανανέωσης του ΜΕΜΟ και την ανυπόγραφη ένορκη 

δήλωση που την συνοδεύει αναφέρεται ότι το ΜΕΜΟ 

καταχωρήθηκε 23.3.21. Επίσης δεν περιλαμβάνεται στο 

περιεχόμενο της Ε/Δ οι προϋποθέσεις του Αρ. 56, Κεφ. 6. Ως εκ 

τούτου οι αιτήσεις ορίζονται την 12.3.2021 στις 9.00, έτσι ώστε να 

εντοπιστούν οι πρωτότυπες τις οποίες να επιληφθεί το 

Δικαστήριο. Περαιτέρω δίδεται άδεια και για καταχώρηση 

συμπληρωματικών ενόρκων δηλώσεων μέχρι 10.3.2021. 

25. Αιτ. Ετ. 26/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 9 (α) και (β) της αίτησης με 

το οποίο διατάσσεται η επαναφορά της επωνυμίας της εταιρείας 

στο μητρώο εγγραφής εταιρειών. 

Επίσημο αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να παραδοθεί 

στον έφορο εταιρειών για εγγραφή εντός 15 ημερών από τη 

σύνταξη του.  Η σύνταξη να ζητηθεί εντός 10 ημερών από 

σήμερα. 

Με την παράδοση επίσημου αντιγράφου του διατάγματος στον 

έφορο εταιρειών για εγγραφή, η εταιρεία θα λογίζεται ότι 



 
 
 

 

εξακολουθούσε να υπάρχει ώσαν η επωνυμία της δεν 

διαγράφτηκε και όλα τα πρόσωπα κατατάσσονται στην ίδια θέση 

ωσάν η επωνυμία της εταιρείας δεν είχε διαγραφεί. 

Νοείται ότι ο έφορος εταιρειών δεν θα προβεί στην επαναφορά 

της επωνυμίας της εταιρείας στο μητρώο εγγραφής εταιρειών, 

εκτός εάν ταυτόχρονα με την παράδοση επίσημου αντιγράφου 

του παρόντος διατάγματος στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, 

παραδοθούν προς καταχώρηση οι ετήσιες εκθέσεις που 

εκκρεμούν προς καταχώρηση σύμφωνα με το Νόμο καθώς και 

καταβληθούν τυχόν οφειλόμενα τέλη της εταιρείας προς τον 

έφορο.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

26. Αίτηση 32/21 

(ορισμένη 

26.2.21) 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 7(1), 7(2), 7(3) και 7(4) της 

αίτησης με το οποίο διατάσσεται η επαναφορά της επωνυμίας της 

εταιρείας στο μητρώο εγγραφής εταιρειών. 

Επίσημο αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να παραδοθεί 

στον έφορο εταιρειών για εγγραφή εντός 15 ημερών από τη 

σύνταξη του.  Η σύνταξη να ζητηθεί εντός 10 ημερών από 

σήμερα. 

Με την παράδοση επίσημου αντιγράφου του διατάγματος στον 

έφορο εταιρειών για εγγραφή, η εταιρεία θα λογίζεται ότι 

εξακολουθούσε να υπάρχει ώσαν η επωνυμία της δεν 

διαγράφτηκε και όλα τα πρόσωπα κατατάσσονται στην ίδια θέση 

ωσάν η επωνυμία της εταιρείας δεν είχε διαγραφεί. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

27. Αγωγή 5792/13 

(ορισμένη 

26.2.21) 

Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση 8.4.2021 στις 11.00. Οι 

δικηγόροι να επικοινωνήσουν μία εβδομάδα προηγουμένως με το 

Δικαστήριο,  έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν ότι θα υπάρχει χρόνος 

να ακουστούν, αφού στο πρόγραμμα του δικαστηρίου εκκρεμούν 

παλαιότερες υποθέσεις του 2012 και 2013, που ανάλογα με την 

εξέλιξη τους, θα καθορίσουν και το κατά πόσο θα ακουστεί η 

παρούσα αγωγή.  Έξοδα στην πορεία. 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 

 

 

 
 
 
 
E-mail επικοινωνίας: κα Έλενα Χριστοφίδου: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25806215. 

 

Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο που πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο να 

γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις έτσι ώστε αυτό να βρίσκεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου την ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ κας ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΗΝ 1.3.2021 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο κος Χρ. ΠΑΠΑΛΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Γεν. Αιτ. 561/09 Η αίτηση μην. Δόσεων ημ. 10.11.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

23.4.2021 στις 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καθ’ 

ου η αίτηση αρ. 2 παρών, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορεί να 

πληρώνει οποιοδήποτε ποσό.  Έχει κάποια αποδεικτικά στοιχεία 

τα οποία υποστηρίζει το αίτημα του και θα τα παραδώσει ο ίδιος 

στην άλλη πλευρά για να εξετάσουν τις θέσεις του.  Θα 

επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί με την άλλη πλευρά. 

2. Αίτηση 33/85 Η αίτηση ορίζεται για να της επιληφθεί ο φυσικός της δικαστής την 

8.3.2021 στις 9.00. 

3. Αίτηση 555/20 Η αίτηση ορίζεται για να της επιληφθεί ο φυσικός της δικαστής την 

5.3.2021 στις 9.00. 

4. Αίτηση 17/21 Η αίτηση ορίζεται για να της επιληφθεί ο φυσικός της δικαστής την 

10.3.2021 στις 9.00. Καμία διαταγή για έξοδα. 

5. Γεν. Αιτ. 118/13 Η αίτηση ημ. 15.5.20 επαναορίζεται για Οδηγίες την 16.4.21 στις 

9.00.  Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα Ε/Σ 

να παραμείνουν υπό αναστολή. 

6. Γεν. Αιτ. 335/19 Η αίτηση επαναορίζεται για Οδηγίες την 12.5.21 στις 9.00.   

7. Γεν. Αιτ. 275/20 Η αίτηση ορίζεται για να της επιληφθεί ο φυσικός της δικαστής την 

4.3.2021 στις 9.00. 

8 Αίτηση 37/21 Η αίτηση ορίζεται για να της επιληφθεί ο φυσικός της δικαστής την 

5.3.2021 στις 9.00. 



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 01.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

12972/19 ορίζεται για ακρόαση στις 24.09.2021 στις (10:30) 

19261/19 ορίζεται για ακρόαση για στις 14.09.2021  στις (10:30) 

6392/20 ορίζεται για ακρόαση στις 20.09.2021  στις (10:30) 

 
 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  26.04.21 στις 9 π.μ.) 

17550/20 

 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

12322/20 

12327/20 

12328/20 

12329/20 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

M. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, Ε.Δ. 

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

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

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες την 1.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

10121/17 ορίζεται 23.4.21 (10:30)  

6059/18 ορίζεται στις 23.6.21 (10:30)  

24056/19 ορίζεται στις 25.6.21 (10:30)  

21762/19 ορίζεται στις 23.6.21 (10:30)  

2079/20 ορίζεται στις 25.6.21 (10:30)  

9220/20 ορίζεται στις 23.6.21 (10:30)  

11209/20 ορίζεται στις 25.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

8126/20 ορίζεται 15.4.21 (09:00)  

947/20 ορίζεται 15.4.21 (09:00)  

16260/20 ορίζεται 15.4.21 (09:00)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 13.4.21 

16263/20 

16262/20 

16261/20 

16259/20 

16258/20 

16257/20 

16256/20 

16255/20 

16254/20 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

01/3/2021 

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 01.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

3030/20 ακρόαση για κατ.  στις  2.7.21  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. 

 

3303/19 ακρόαση για κατ.  στις  2.7.21  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. 

 

19638/18 ακρόαση για κατ. 1 & 2  στις  1.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο 

συνήγορος των  κατ. 1 & 2  να τους ενημερώσει να είναι παρόντες κατά την εν 

λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

19787/19 ακρόαση για κατ. 1 - 3  στις  1.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο 

συνήγορος των  κατ. 1 – 3   να τους ενημερώσει να είναι παρόντες κατά την 

εν λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

Για επίδοση στις 27.4.21 οι ακόλουθες υποθέσεις: 

16671/20 – 16681/20, 8162/20, 8164/20, 8161/20   

 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 

 

 



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 1.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

13062/17 oρίζεται για ακρόαση στις 19.4.21 (09:00) χωρίς ΜΚ 

12955/18 ορίζεται στις 7.4.21 (09:00) χωρίς ΜΚ (Ακρόαση για Κ2-Κ12 και Κ14,   

Απάντηση για Κ1 και Επίδοση για Κ13) 

15347/18 ορίζεται στις 17.6.21 (10:30) (Ακρόαση κατ/ρια 2 και Γ+Π Κ/ριες 1 και 3) 

16013/18 ορίζεται για ακρόαση στις 17.6.21 (10:30) (Για Κ2) 

21267/19 ορίζεται στις 17.6.21 (10:30) (Ακρόαση Κ1 και Κ3 και Επίδοση για Κ2)  

23826/19 ορίζεται για ακρόαση στις 17.6.21 (10:30)  

7419/20 ορίζεται για ακρόαση στις 17.6.21 (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

781/20 στις 19.3.21 (09:00) 

2997/20 στις 23.3.21(09:00) 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για εξέταση 

636/20 στις 7.4.21 (09:00) 

872/20 στις 7.4.21 (09:00) 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

 

 



ΕΠΙΔΟΣΗ στις 25.5.21(09:00) 

14527/20 

14528/20 

Διακόπηκε η ποινική δίωξη λόγω μη επίδοσης 

8068/20 

8071/20 

8073/20 

8074/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

1 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 1.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Νομική αρωγή 832/20 ορίζεται για Εξέταση στις 31.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

●   2178/19 ορίζεται για Ακρόαση χωρίς μάρτυρες και έλεγχο εντάλματος 

σύλληψης  

       στις 29.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  23524/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 4.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  301/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 29.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  1232/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 29.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  4101/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 29.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  4225/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 29.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  4332/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 29.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  5910/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 31.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  2325/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 31.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  5166/20 ορίζεται για Απάντηση στις 31.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  5975/20 ορίζεται για Απάντηση στις 31.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  9225/20 ορίζεται για Απάντηση στις 31.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  6016/20 ορίζεται για Απάντηση στις 31.3.2021 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 23.6.21 στις 9:00 π.μ.   



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 01.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 12.04.2021 

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


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

1η Μαρτίου 2021 

 

 

Α/Α Αρ. Αίτησης Δικαιοδοσία Ημερ. ορισμού Ορίζεται για: 

1 

 

47/21 Γονική Μέριμνα  

 

22.3.21 Προγραμματισμό 

 

2 

 

315/20 Διατροφή 

(Κυρίως 16.12.20 
και προσωρινό 
18.12.20) 

22.3.21 Επίδοση 

Το Προσωρινό Διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε 

3 

 

424/20 Γονική Μέριμνα 

(Κυρίως 16.12.20 
και προσωρινό 
18.12.20) 

22.3.21 Επίδοση 

Το Προσωρινό Διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε 

4 

 

361/20 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως 21.10.20 
και προσωρινό 
23.10.20) 

12.4.21 Επίδοση 

Το προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε 

 

     

     

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 1.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

403/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει γραπτό αίτημα 

αναβολής από τους συνηγόρους των Καθ’ ων η Αίτηση, καθ’ ότι θα βρίσκονται ενώπιον 

του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για συνέχιση της ακρόασης σε υπόθεση του 

2011.  Η πλευρά του Αιτητή δεν φέρει ένσταση.  Ζητά, ωστόσο, όπως τα έξοδα να είναι 

στην πορεία και σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή.  Για τον καλύτερο προ-

γραμματισμό της υπόθεσης και οι δύο πλευρές να κοινοποιήσουν μέσω e-mail 

ημερομηνίες που μπορούν να ακουστεί η υπόθεση, ή να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

22/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό της υπόθεσης ή για 

σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης, εκτός εάν ήθελε κοινοποιήσουν τις θέσεις τους 

μέσω e-mail. 

262/19  Στην παρούσα υπόθεση υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό της 

υπόθεσης, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

292/19  Από πλευράς του Αιτητή υπήρξε συμμόρφωση με τη Δ.30 με την 

αποκάλυψη εγγράφων και την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας.  Από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση υπάρχει μόνον αποκάλυψη εγγράφων 

χωρίς την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας.  Έχει δοθεί 

χρόνος μέχρι τις 23.2.2021.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 

τις 26.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

121/20 – 125/20 Υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο πλευρές για αποκάλυψη 

εγγράφων.  Υπάρχει αίτημα από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση για συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να κατά-

χωρηθεί μέχρι τις 16.3.2021 και δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 23.4.2021.  Οι υποθέσεις ορίζονται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 27.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 



229/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 9.4.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 13.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

281/20  Υπάρχει συμμόρφωση με την αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τις 9.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

13.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

287/20  Υπάρχει συμμόρφωση στις οδηγίες του Δικαστηρίου για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 9.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 13.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

304/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς της Αιτήτριας.  Δεν 

υπάρχει από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Έχουν κοινοποιηθεί σχετικά έγγραφα 

μέσω e-mail.  Δεν βλέπω ότι εμποδίζεται η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση να προ-

χωρήσει σε αποκάλυψη.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 26.3.2021 και 

η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

309/20  Έχει εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων από τις 27.11.2020.  Είχε παραταθεί ο χρόνος στις 14.1.2021 μέχρι τις 

23.2.2021.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 26.3.2021 και 

η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

310/20  Κατόπιν κλήσης για οδηγίες που καταχώρησε η πλευρά της Αιτήτριας, 

εκδόθηκε σχετικό διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων 

μέχρι τις 11.1.2021.  Ο χρόνος έχει παραταθεί με νέο πρακτικό του Δικαστηρίου μέχρι 

τις 23.2.2021.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 26.3.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.2021, 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 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

596/15 

 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 13/05/21 η ώρα 

10.30π.μ.  Το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει τους Καθ’ ων 

η Αίτηση. 

314/18 

79/19 

 

 

 

 

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων μέχρι τις 31/05/21. Στις ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.   

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 14/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

95/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 13/05/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 24/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

290/19 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 20/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 10/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

359/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 31/05/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 



63/20 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 05/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

86/20 

 

 

 

 

Παρακαλείται ο δικηγόρος του Αιτητή να ενημερώσει το 

Δικαστήριο μέχρι τις 24/03/21 κατά πόσον η Αίτηση 

επιδόθηκε στον Καθ’ ου η Αίτηση 2.  Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 31/03/21 και ώρα 9.00π.μ. 

 

134/20 

 

 

 

 

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων μέχρι τις 31/05/21. Στις ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

173/20 

 

 

 

 

Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 22/04/21.  Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 11/05/21 και ώρα 9.00π.μ. 

 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τη 

στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο τηλέφωνο 25806188 ή να αποστείλουν 

ηλεκτρονικό μήνυμα mpieri@dc.judicial.gov.cy ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον 

αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 1/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

309/17 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

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 24/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

238/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων.  Τα πιο πάνω να γίνουν μέχρι τις 

5/5/2021.  Στις Ένορκες Δηλώσεις να επισυνάπτονται όλα 

τα σχετικά έγγραφα.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

12/5/2021. 

Συν. αιτ. 52/19 κ.α. Εκκρεμεί αίτηση των Καθ’ ων η αίτηση 2 ημερ. 3/12/2020 

η οποία δεν φαίνεται να έχει επιδοθεί.  Τόσο η ενδιάμεση 

όσο και η κυρίως αίτηση ορίζονται για οδηγίες την 

21/4/2021. 

140/20 κ.α. Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 5/4/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

29/3/2021 για τις προθέσεις τους. 

42/16 

 

 

Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

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 22/11/2021 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. 

 


