
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2610/20 H αίτηση ημερ. 13.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 23.4.2021, η ώρα 09.00.  Οι 

Καθ’  ων η Αίτηση 1, 4, 5 και 6 να καταχωρίσουν ένταση μέχρι τότε.  

Ειδοποίηση διακοπής της αγωγής εναντίον του Εναγομένου 2 να 

καταχωριστεί στο φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τότε. 

 

2246/20 Αίτηση ημερ. 26.11.2020  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β και Γ της αίτησης.  

Η προθεσμία στην παρ.Γ για καταχώριση εμφάνισης καθορίζεται σε 30 μέρες 

από τη επίδοση. Τα έξοδα επιφυλάσσονται.  

 

1532/20 H αίτηση ημερ. 7.10.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα προς 

όφελος των αιτητών. 

 

295/20 Αίτηση ημερ. 10.11.2020:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β και Γ της αίτησης 

με έξοδα προς όφελος των Εναγομένων 1 – 5/Αιτητών. 

 

Η αίτηση ημερ. 5.2.2020 αναφορικά με τον Εναγόμενο 5 και τα προσωρινά 

διατάγματα ημερ. 7.2.2020 ορίζονται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  Ο 

Εναγόμενος 5 να καταχωρίσει ένσταση μέχρι τότε.  Την ίδια ημέρα ορίζεται 

για επίδοση στους Εναγόμενους 1 – 4.  Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ 

μέχρι τότε. 

 

1327/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 24.5.2021, η ώρα 09.00.  Η πλευρά της 

Ενάγουσας να καταχωρίσει μέχρι τότε το Παράρτημα (Τύπος 25). 

 

2263/18 Αίτηση ημερ. 22.7.2020:  Επιφυλάχθηκε Ενδιάμεση Απόφαση. 

 



Οι Αιτήσεις ημερ. 11.4.2019, 25.11.2019, 31.12.2019 και 19.10.2018 

ορίζονται για οδηγίες 7.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία.  Τα 

διατάγματα ημερ. 24.10.2018 και 15.4.2019 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

816/16 Αίτηση ημερ. 24.11.2020:  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως η παρ, 1, 2, 

3 και 4 της αίτησης.  Το τροποποιημένο ειδικά οπισθογραφημένο κλητήριο 

ένταλμα να καταχωριστεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος 

και να επιδοθεί και στον διαχειριστή της περιουσίας του Εναγομένου 1 

Κωνσταντίνο Αυγουστή.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

29/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α και Β της αίτησης. 

 

 

3/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α και Β 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 2.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

ΑΓΩΓΕΣ 

619/20 H αίτηση ημερ. 2.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία.  Τα διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

H αίτηση ημερ. 7.12.2020 για συμπληρωματική ένορκη δήλωση ορίζεται για 

οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 

152/19 Η αίτηση ημερ. 11.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Η 

πλευρά του Ενάγοντα θα πρέπει μέχρι τότε να καταχωρίσει ειδοποίηση 

αλλαγής δικηγόρου.  Τυχόν αίτηση για τροποποίηση της Έκθεσης Απαίτησης 

να καταχωριστεί μέχρι τότε και να οριστεί την ίδια ημερομηνία. 

 

1224/19 H αίτηση ημερ. 4.10.2019 ορίζεται για οδηγίες 17.5.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

914/17 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για οδηγίες 21.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

2033/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

402/14 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

44/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.(α) και (β) της αίτησης. 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

211/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση των Καθ’  ων 

η αίτηση 1, 2 και 3 να καταχωριστεί μέχρι τότε. 



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

2.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 149/20 Η Αίτηση ημερ. 18.6.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών. Στην Αίτηση ημερ.19.2.2021 

εκδίδεται διάταγμα ως τα αιτητικά αρ. 1 και 2. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 376/19 Η Αίτηση ημερ. 14.7.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών.  

 

Αγωγή αρ. 3221/17 Έχει παρασχεθεί πολύς χρόνος και ευκαιρίες 

ώστε να επιδοθεί το Κλητήριο Ένταλμα στην 

Εναγόμενη αρ. 2. Όπως φαίνεται από την 

Ένορκη Δήλωση δεν έχει καν εξευρεθεί 

διεύθυνση αυτής στην οποία να αναμένεται ότι 

θα μπορεί να επιτευχθεί επίδοση. Θεωρώ ότι δεν 

εξυπηρετεί η περαιτέρω ανανέωση του 

Κλητηρίου Εντάλματος. Η Αίτηση απορρίπτεται. 

Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 5275/15 Ενόψει του ότι δεν έχουν ληφθεί ηλεκτρονικά 

μηνύματα από κανένα εκ των συνηγόρων κρίνω 

ορθό όπως ορίσω την αίτηση ημερ. 18.6.2020 

για οδηγίες την 24.3.2020 ώρα 8.45π.μ. ώστε 

αμφότεροι να τοποθετηθούν επί αυτής. Καμία 

διαταγή ως προς τα έξοδα.  

 

Αγωγή αρ. 550/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

24.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 183/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

27.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 



Αίτηση αρ. 89/19 Δίδεται για τελευταία φορά χρόνος για επίδοσης 

στον Καθ’ου αρ. 2 και η αίτηση ορίζεται προς 

τούτο την 6.4.2021 ώρα 8.45π.μ.  

 

Αίτηση αρ. 9/19 Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 13.4.2021 

ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

2.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1661/20 Η αίτηση ημερ. 25.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 2.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Υπεράσπιση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1243/20 Η αίτηση ημερ. 13.8.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 24.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 835/20 Η αίτηση ημερ. 13.8.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 24.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2593/19 Οι αιτήσεις ημερ. 8.10.2020 και 24.11.2020 

ορίζονται για οδηγίες την 24.3.2021. 

Υπερασπίσεις να καταχωριστούν μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ.2291/19 Η αίτηση ημερ. 11.9.2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 7.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 147/20 Η αίτηση ημερ. 16.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 7.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί απαραιτήτως μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 1230/13 Η αίτηση ημερ. 4.9.2020 ορίζεται για έλεγχο του 

εντάλματος την  8.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Η 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 46/21 Εξεδόθη διάταγμα 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 2/3/21 

 

Διαχ. αρ. 6/19 Η Αίτηση ημερ. 20/11/20 επαναορίζεται για 
περαιτέρω Απόδειξη την 25/5/2021 ώρα 09:00.  
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχ. αρ. 7/19 Η Αίτηση ημερ. 20/11/20 επαναορίζεται για 
Επίδοση την 25/5/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα. 

 

Διαχ. αρ. 119/05 Η Αίτηση ημερ. 11/2/20 επαναορίζεται για 
περαιτέρω Απόδειξη την 25/5/21 ώρα 09:00.  Την 
ίδια ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες η κυρίως 
Αίτηση.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Διαχ. αρ. 284/07 Η Αίτηση ημερ. 13/10/20 ορίζεται για Ακρόαση την 
25/5/2021 ώρα 09:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι 14/5/21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή αρ. 2913/19 Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β 
της Αίτησης ημερ. 18/2/21, χωρίς διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2045/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 11/11/20 ορίζεται για 
Επίδοση την 25/5/21 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1077/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 4/6/20 επαναορίζεται 
για Οδηγίες την 25/5/21 ώρα 09:00.  Η αίτηση της 
εναγόμενης 5 ημερ. 13/5/20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Όλες οι 
υπόλοιπες εκκρεμούσες αιτήσεις παραμένουν για 
οδηγίες την ίδια ημερομηνία και ώρα. 

 

Γεν. Αίτηση 7/21 Ορίζεται για Ακρόαση την 2/4/21 ώρα 09:00.  
Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 19/3/21.  Έξοδα 
επιφυλάσσονται.   

 

Αγωγή αρ. 1228/18 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 25/5/21 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 



ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της πλευράς των 
Εναγόντων παρατείνεται μέχρι 14/5/21.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1885/18 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 25/5/21 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς 
παρατείνεται μέχρι 14/5/21.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2110/20 Η Αίτηση ημερ. 25/11/20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται άνευ βλάβης.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.  

 

Αγωγή αρ. 383/14 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 
13/12/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 63/20 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 13/10/20 επαναορίζεται 
για Οδηγίες την 25/5/21 ώρα 09:00.  Ο χρόνος για 
την καταχώρηση του Παραρτήματος (Τύπος 25) 
των εναγομένων παρατείνεται μέχρι 14/5/21. 

 

Αγωγή αρ. 3100/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15/3/2022 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 6017/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 13/4/21 ώρα 10:30.  
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  2/3/2021 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 246/16 Αίτηση έρευνας ημερ. 15.5.20.  Η αίτηση ορίζεται 
για Εξέταση την 28.5.21 ώρα 8:30 π.μ.  Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί εντός 2 μηνών από 
σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  Ο Καθ΄ου η Αίτηση 1 
να είναι παρών με την ίδια εγγύηση για την Καθ΄ης 
η Αίτηση 2 το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 
ανεκτέλεστο και να ειδοποιηθεί από τον Δικηγόρο 
της. 

 

Αρ. Αίτ. 554/20 Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση την 8.4.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 5205/15 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.21 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 1661/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.6.22 ώρα 
10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2703/19 Αίτηση ημερ. 11.9.20.  Έχει καταχωρηθεί 
υπεράσπιση από τους Εναγόμενους 1 και 2 και ως 
εκ τούτου η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 
Εναγόντων / Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων 
1 και 2 / Καθ΄ων η αίτηση ως θα υπολογιστούν από 
τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 
Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής. 

 

Αρ. Αγωγής 526/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.21 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 3063/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.3.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 



Αρ. Αγωγής 4594/12 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 8.6.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Παραπ. 46/13 Η Παραπομπή ορίζεται για Ακρόαση την 26.11.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2473/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2692/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 60 
ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2541/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 60 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1286/14 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (Ένορκη Αποκάλυψη και Επιθεώρηση 
Εγγράφων να καταχωρηθεί από Ενάγοντες εντός 
60 ημερών από σήμερα).  Καμία διαταγή για έξοδα.  
Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 2135/19 Η Αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 11.5.21 ώρα 
9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 60 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτ. 271/19 Αίτηση ημερ. 24.2.21 από Καθ΄ων η Αίτηση 1 και 
2 Αιτητές για παραμερισμό.  Αιτητές 1 και 2 
παρόντες. Οι Καθ΄ων η Αί΄τηση κλήθηκαν και ήταν 
απόντες (ώρα 09:45). Αφού ανέγνωσα την αίτηση 
και την ένορκη δήλωση η οποία την συνοδεύει και 
διαπίστωσα ότι το Δικαστήριο από παράλειψη 
προχώρησε στην έκδοση διατάγματος εγγραφής το 
οποίο επιτρέπει την εγγραφή και εκτέλεση της 
διαιτητικής απόφασης, ημερομηνίας 20.1.17 και 
συγκεκριμένα ενώ το Δικαστήριο όρισε την 
υπόθεση για Αγορεύσεις στις 8.2.21 και αυτό 
πληροφορήθηκαν και οι Καθ΄ών η Αίτηση, 
αργότερα το Δικαστήριο θεώρησε ότι ήταν απόντες 



και προχώρησε στην έκδοση διατάγματος.  Ως εκ 
τούτου το διάταγμα το οποίο εκδόθηκε στις 
30.10.20 για εγγραφή της διαιτητικής απόφασης, 
ημερομηνίας 20.1.17 παραμερίζεται και η αρχική 
αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (με γραπτές 
αγορεύσεις) στις 11.5.21 ώρα 8:30 π.μ.  Καμία 
διαταγή για έξοδα σήμερα.  Μετά την ολοκλήρωση 
του πρακτικού στην παρουσία των Αιτητών 
προσκομίσθηκε η ώρα 11:30 π.μ. ειδοποίηση των 
Δικηγόρων των Καθ΄ων η Αίτηση ότι θα 
εμφανισθούν. 

 

Αρ. Αίτ. Ανικ. 40/20 Ενόψει των όσων έχουν αναφερθεί εκδίδεται 
διάταγμα με το οποίο ο Καθ΄ου η Αίτηση ΧΧΧΧ με 
αρ. Ρωσικού διαβατηρίου ΧΧΧΧΧΧ κηρύσσεται ως 
ανίκανο πρόσωπο με βάση τις πρόνοιες του Περί 
Διαχείρισης της Περιουσίας Ανικάνων Προσώπων 
Ν.23(1)/96.  Επίσης εκδίδεται Διάταγμα με το οποίο 
διορίζεται ως Διαχειριστής της περιουσίας του 
Καθ΄ου η Αίτηση ο ΧΧΧΧ Μιχαηλίδης με αρ. Δ.Τ. 
ΧΧΧΧ.  Ο Αιτητής να υπογράψει προσωπική 
εγγύηση για το ποσό των €70.000 προς το σκοπό 
της πιστής εκτέλεσης των καθηκόντων του ως 
Διαχειριστής της περιουσίας της Καθ΄ης η Αίτηση.  
Επίσης ο Διαχειριστής εντός 30 ημερών από 
σήμερα να καταχωρήσει στον Πρωτοκολλητή του 
Δικαστηρίου απογραφή της περιουσίας του Καθ΄ου 
η Αίτηση και κάθε 12 μήνες να καταχωρεί στο 
Δικαστήριο λογαριασμούς της διαχείρισης του.  
Νοείται ότι ο διαχειριστής δεν έχει εξουσία 
πώλησης, ανταλλαγής, μεταβίβασης, 
υποθήκευσης, επιβάρυνσης ή διάθεσης ακίνητης 
περιουσίας του ανικάνου προσώπου χωρίς 
προηγούμενη άδεια του Δικαστηρίου.  Όσο αφορά 
εν σχέση με την κινητή περιουσία επιτρέπονται 
μόνο έξοδα όσο αφορά την συντήρηση και προς 
όφελος του ανικάνου προσώπου.  Τα έξοδα της 
αίτησης να καταβληθούν από τη 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 στις    2/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

856/19 – Αίτηση ημερ. 24.11.20 

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

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 12.4.21. Σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αίτησης.  

 

39/21 

Η προτεινόμενη τροποποίηση επιβεβαιώνεται.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Ο 

χρόνος για την παράδοση στον Έφορο Εταιρειών των αναφερομένων στο 

άρθρο 7 εδάφιο 6 του Κεφ. 113 όπως τροποποιήθηκε εγγράφων παρατείνεται 

ούτως ώστε η αιτήτρια εταιρεία να παραδώσει αυτά εντός 15 ημερών από τη 

σύνταξη του παρόντος διατάγματος.  

 

2323/20 – Αίτηση ημερ. 15.10.20 

Κρίνω ορθό και σκόπιμο για ευνόητους λόγους να δώσω χρόνο για 

καταχώρηση αίτησης για παραμερισμό της επίδοσης της αίτησης ημερ. 

15.10.20 αφού τυχόν επιτυχία τέτοιας αίτησης θα καταστήσει περιττή την 

καταχώρηση ένστασης στην εν λόγω αίτηση.  Η αίτηση ημερ. 15.10.20 ορίζεται 

για οδηγίες στις 5.4.21 και ώρα 9:00.  Αίτηση για παραμερισμό επίδοσης της 

αίτησης ημερ. 15.10.20 να καταχωρηθεί μέχρι 29.3.21 και να οριστεί από το 

Πρωτοκολλητείο στις 5.4.21.  Τα έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

 

 



1268/18 – Αίτηση ημερ. 9.7.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 27.4.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 13.4.21. Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται 

υπέρ των Αιτητών και εναντίον της Εναγομένης όπως αυτά θα υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι 

εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  

 

2375/17 

Οι αιτήσεις ημερ. 25.11.20 και 13.10.20 ορίζονται για οδηγίες στις 6.4.21 και 

ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

2369/16 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 10.5.21 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 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 10.5.21 και ώρα 9:00. Σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αγωγής.  

 

563/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 10.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

14/21 – Αίτηση ημερ. 18.1.21 

Η αίτηση αναφορικά με το ενδιαφερόμενο μέρος ορίζεται για διευκρινίσεις 

αύριο 3.3.21 και ώρα 9:00.  ΄Εξοδα στη πορεία της αίτησης.  Η παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη. 

 



994/12 – Αίτηση ημερ. 11.9.20 

Ορίζεται για επίδοση στις 26.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

1772/19 

Ακρόαση στις 13.1.22 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία της αγωγής. 

 

 

2228/19 – Αίτηση ημερ. 11.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 12.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Το Πρωτοκολλητείο να τοποθετήσει την Έκθεση Υπεράσπισης εντός 

του φακέλου. 

 

1516/19 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 3.3.21 και ώρα 9:30.  Τα σημερινά έξοδα 

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

απαραίτητη.  

 

1889/19 – Αίτηση ημερ. 11.9.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα Αιτητή και εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 2 Καθ΄ ων η Αίτηση αλληλέγγυα και ή κεχωρισμένως όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 

Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω 

αγωγή.  

 

1915/13  

Ακρόαση στις 14.9.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  

.  

3776/16 

Για οδηγίες στις 17.3.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  Οι δικηγόροι των διαδίκων να καθορίσουν εάν θα δοθεί ένα σετ 

οδηγιών για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων.  

 

 



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 02.03.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 66/21 Η Αίτηση ημερ. 18.02.2021 ορίζεται για Εξέταση 08.03.2021 

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

κατά πόσο ο αριθμός του διαμερίσματος της εναγόμενης 

είναι 17 ή 12.   

Αγωγή αρ. 2753/20 Η Αίτηση ημερ. 09.02.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

24.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2709/20 Η Αίτηση ημερ. 09.02.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

24.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2702/20 Η Αίτηση ημερ. 09.02.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

24.03.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2254/20 Έχει καταχωρηθεί Υπεράσπιση.  Η Αίτηση ημερ. 06.11.2020 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.   

Αγωγή αρ. 1966/20 Η Αίτηση ημερ. 21.09.2020 ορίζεται για Εξέταση 12.03.2021 

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

Αγωγή αρ. 1424/20 Η Αίτηση ημερ. 11.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

19.04.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 605/20 Η Αίτηση ημερ. 18.02.2021 ορίζεται για περαιτέρω εξέταση 

17.03.2021 στις 9:00 π.μ. Με συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση να διευκρινίσουν τις προσπάθειες που έγιναν για 

επίδοση.   

Αγωγή αρ. 2378/19 Ορίζεται για Οδηγίες 25.05.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας 

εκ μέρους των Εναγόντων παρατείνεται για περίοδο 40 

ημερών από σήμερα.   



Αγωγή αρ. 2297/19 Κλήσεις για Οδηγίες ημερ. 09.10.2020 και 12.10.2020.  

Δίδονται κοινές οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων που θα 

παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 ημερών από σήμερα και να 

παραδώσουν αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.  

Ορίζεται για Οδηγίες η Αγωγή 31.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2239/19 Ορίζεται για Οδηγίες 18.05.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και 

παράδοσης αντιγράφων εκ μέρους των εναγομένων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  

Αγωγή αρ. 2137/19 Ορίζεται για Οδηγίες 11.05.2021 στις 9:00 π.μ.  Ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και 

παράδοσης αντιγράφων εκ μέρους των εναγομένων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 2131/19 Η Αγωγή και Κλήση για Οδηγίες ημερ. 29.01.2020 ορίζονται 

για Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 17.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1498/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 13.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

26.04.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης 

Παραρτήματος Τύπος 25 εκ μέρους των εναγομένων 

παρατείνεται για περίοδο 15 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ.  541/19 Η Αίτηση ημερ. 23.11.2020 ορίζεται για Οδηγίες 09.03.2021 

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

Αγωγή αρ. 159/19 Ορίζεται για Ακρόαση 14.12.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2292/18 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 14.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

17.03.2021 στις 9:00 π.μ. Ο Τύπος 25 εκ μέρους του 

Εναγόμενου 2 να καταχωρηθεί δύο μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2243/18 Ορίζεται για Ακρόαση 13.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1086/18 Ορίζεται για Οδηγίες 27.05.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν εντός 

60 ημερών από σήμερα.  

Αγωγή αρ. 579/18 Ορίζεται για Οδηγίες 19.05.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας 

εκ μέρους των δύο πλευρών παρατείνεται για περίοδο 45 

ημερών από σήμερα.  



Αγωγή αρ. 3123/17 Ορίζεται για Οδηγίες 09.04.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους 

του Εναγόμενου 2 παρατείνεται για περίοδο 20 ημερών από 

σήμερα. 

Αγωγή αρ. 1718/16 Η Αίτηση ημερ. 24.05.2019 ορίζεται για Εξέταση και/ή για 

σκοπούς συμβιβασμού 20.05.2021 στις 10:30 π.μ. Ο Καθ’  ου 

η Αίτηση 2 ήταν παρών στο Δικαστήριο.  

Αγωγή αρ. 794/16 Αποσύρθηκε ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  

Αγωγή αρ. 3753/15 Η Αίτηση ημερ. 13.03.2020 ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 

φορά) 10.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 5740/14 Ορίζεται για Ακρόαση 01.011.2021 στις 11:00 π.μ. Μέχρι 

τότε να ξεκαθαρίσει το θέμα της διαχείρισης της περιουσίας 

του ενάγοντα 1.   

Αγωγή αρ. 5645/14 Ορίζεται για Ακρόαση 25.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3311/14  Ορίζεται για Ακρόαση 22.09.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 336/14 Ορίζεται για Ακρόαση 16.09.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 396/11 Ορίζεται για συνέχιση της Ακρόαση 05.03.2021 στις 11:00 

π.μ.  

Γεν. Αίτηση 167/16 Η Αίτηση ημερ. 26.06.2020 ορίζεται για Διευθέτηση και/ή 

Εξέταση 27.05.2021 στις 10:30 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί 4 μέρες προηγουμένως.  Ο Καθ’  ου η Αίτηση 

ήταν παρών στο Δικαστήριο.  

Γεν. Αίτηση 123/14 Η Αίτηση ημερ. 10.06.2020 ορίζεται για Εξέταση 24.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί 10 μέρες 

προηγουμένως.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.   

Εταιρεία 47/21 Ορίζεται για Επίδοση και Εξέταση 18.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

Δίδεται άδεια για συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

 

 

 

 

 

 



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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 02/03/21 

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 1342/20 – Αίτηση ημερ. 24/09/20 

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

καταχωρηθεί τουλάχιστον 2 καθαρές μέρες πριν.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1487/19 

Οδηγίες 21/4/21 η ώρα 9:00.  Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος 

καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας έκαστου μάρτυρα 



εντός 40 ημερών από σήμερα, και όπως αντίγραφα των εγγράφων αυτών 

παραδοθούν στην άλλη πλευρά. Σε περίπτωση που δεν έχουν παραχωρηθεί 

αντίγραφα των εγγράφων από τον ενάγοντα στην εναγόμενη αυτό να γίνει εντός 

15 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3161/14 – Αίτηση ημερ. 23/09/20 

Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα εναντίον του καθ’ ου η αίτηση, παρουσία και 

του δικηγόρου του Αιτητή 

 

Αρ. Αγωγής 230/20 – Αίτηση ημερ. 24/11/20 για απόφαση στην 

Ανταπαίτηση 

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

Ανταπαίτηση και Απάντηση στην Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αιτ. Έφεσης 194/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 22/04/21 και ώρα 9:00. Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον του Εφεσείοντα και 

εφεσίβλητου αρ.1. 

 

Αρ. Αγωγής 2548/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 16/09/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4890/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 17/09/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4230/15 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 07/10/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 1205/17 – Αίτηση ημερ. 29/07/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοσης στις 10/05/21 και ώρα 9:00 για τελ. φορά. Χωρίς 

έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 969/12 – Αίτηση ημερ. 30/06/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2275/20 – Αίτηση ημερ. 24/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 26/04/21 και ώρα 

9:00. 

 Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον της Αιτήτριας. 

Συν. Αγωγές 2199 / 2200 / 2201/14 

Αναβάλλονται και επαναορίζονται για ακρόαση στις 23/09/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 125/21 

Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται επιστρεπτέο στις 16/03/21 και ώρα 9:00. Την 

ίδια μέρα για επίδοση η αίτηση αναφορικά με τις θεραπείες υπό Α, Β και Δ. Το 

προσωρινό παραμένει σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.  Χωρίς έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 3481/17- Αίτηση ημερ. 25/11/20 και κλήση για οδηγίες ημερ. 

17/06/20 

Τόσο η κλήση για οδηγίες όσο και η αίτηση τροποποίησης ορίζονται για οδηγίες 

στις 22/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση στην αίτηση τροποποίησης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αιτ. Εταιρείας 370/20 

Εντός του φακέλου του δικαστηρίου δεν βρέθηκε ένσταση. Η κυρίως αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες στις 22/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 



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. Αίτ. Εταιρείας 49/21 

Η τροποποίηση επικυρώνεται. Πιστό αντίγραφο του Διατάγματος μαζί με 

τυπωμένο αντίγραφο του τροποποιημένου ιδρυτικού εγγράφου να παραδοθεί 

στον Έφορο Εταιρειών εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αιτ. Εταιρ. 284/20 

Η υπόθεση θα εξεταστεί. Θα ειδοποιηθούν οι δικηγόροι του Αιτητή για το 

αποτέλεσμα από το Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 1255/20 – Αίτηση ημερ. 18/09/20 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2441/18 

Οι γραπτές αγορεύσεις έχουν σταλεί ηλεκτρονικά. Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

Έξοδα στην πορεία. Οι αγορεύσεις να καταχωρηθούν σε έντυπη μορφή το 

συντομότερο δυνατό. 

 

Αρ. Αγωγής 5355/10 – Αίτηση ημερ. 07/05/20 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση η αίτηση έρευνας στις 27/04/21 και 

ώρα 8:30. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 15 μέρες προηγουμένως. Εκδίδεται 

Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.2 το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο 

μέχρι τότε. Το Ε/Σ που ήδη εκδόθηκε εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.1 να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 

Έξοδα υπερ αιτητή και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 920/20 – Αίτηση ημερ. 16/07/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Αιτητή και εναντίον του 

καθ’ ου η αίτηση όπως υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο 

πληρωτέα στο τέλος της αγωγής. 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 02.03.2021 
 

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

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

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 7483/2004 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης: Άδεια εκτέλεσης δίδεται, χωρίς 
έξοδα. Αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ: Εκδίδεται διάταγμα ως 

η αίτηση. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 446/2009 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 14.06.2021 ώρα 9:30 

π.μ., έξοδα στην πορεία, το ένταλμα σύλληψης να μην 
εκτελεστεί, λόγω της υγειονομικής κατάστασης, εκτός εάν 
δώσει διαφορετικές οδηγίες το Δικαστήριο. 

 

3.  ΑΙΤΗΣΗ 623/2010 Δίδεται άδεια στην Αιτήτρια ως η παράγραφος Α της αίτησης, 
τα έξοδα της οποίας να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της 

αγωγής που θα καταχωριστεί. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2390/2012 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (θα αρχίσει) την 

30.03.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 4646/2012 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (θα αρχίσει) την 

13.04.2021 ώρα 9:30 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. Σε 
περίπτωση διευθέτησης ή περιορισμού των επιδίκων θεμάτων, 
μετά την εξέταση της Ενάγουσας, να ενημερωθεί το 

Δικαστήριο. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 1306/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.05.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 3055/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.05.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 4629/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.06.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 5319/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.09.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



10.  ΑΓΩΓΗ 5866/2014 Ενάγοντες παρόντες. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες/Δήλωση 
συμβιβασμού την 16.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς 

έξοδα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 49/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.10.2021 ώρα 11:00 

π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 5192/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 05.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 554/2016 Ο Εναγόμενος 1 ήταν παρών σήμερα, καθότι εμφανίζεται χωρίς 
δικηγόρο. Του έχει εξηγηθεί η πορεία της υπόθεσης του, η 
οποία σε αυτόν επιδόθηκε το 2019, και σε ποιο στάδιο 

βρίσκεται. Έχει ολοκληρωθεί η προδικασία, η υπόθεση είναι 
ορισμένη για προγραμματισμό. Η αγωγή ορίζεται για 
Ακρόαση την 02.11.2021 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. 

 

14.  ΑΓΩΓΗ 3792/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.10.2021 ώρα 11:00 

π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2798/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.11.2021 ώρα 11:00 

π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 3256/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.11.2021 ώρα 11:00 

π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 692/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.11.2021 ώρα 11:00 

π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1959/2018 Η αγωγή ήταν ορισμένη την 01.03.2021 ωστόσο δεν τέθηκε 

επί του δημοσιευμένου πινακίου της 01.03.2021. Η ακρόαση 
αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ενάγοντος 2. Η αγωγή 
ορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης, με την αντεξέταση 

του Ενάγοντος 2, την 16.03.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Η 
παρουσία του μάρτυρα είναι υποχρεωτική με βάση το διάταγμα 
αντεξέτασης που υφίσταται. Τα έξοδα της 01.03.2021 έχουν 

επιδικαστεί εναντίον του Ενάγοντος 2 και προς όφελος των 
Εναγόμενων, όπως θα υπολογιστούν και θα εγκριθούν στο 
τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  

 

19.  ΑΓΩΓΗ 3022/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες. Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες 
από το Δικαστήριο για ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων, 

ασχέτως της μη καταχώρισης του Παραρτήματος του 
Εναγόμενου, για την οποία είχε ήδη δοθεί χρόνος 
προηγουμένως, χωρίς ανταπόκριση ή και αίτημα. Η παράλειψη 

του Εναγόμενου να καταχωρίσει Παράρτημα, δια του οποίου 
να προβάλει τυχόν προδικαστικά του αιτήματα, δεν είναι 
επιτρεπτό να καθυστερήσει την υπόθεση, ούτε φυσικά 

δημιουργεί εμπόδιο στην προώθησή της (δεν είναι αυτός ο 
σκοπός οποιουδήποτε διαδικαστικού κανονισμού), αλλά δεν 
αποκλείεται να έχει και επίδραση ή συνέπεια στην έκβαση της 



υπόθεσης, που να μην ωφελεί τον Εναγόμενο, ο οποίος προέβη 
σε τέτοια παράλειψη ή και δεν επωφελήθηκε της προδικασίας. 

Για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη εγγράφων, θα έδιδε 
οδηγίες το Δικαστήριο για μια ενώπιον του υπόθεση 
ανεξαρτήτως αιτημάτων, γιατί είναι δι’ αυτής, όπως και για των 

μαρτύρων που θα δηλωθούν σε επόμενο στάδιο, που θα 
μπορέσει να υπολογίσει τον συνολικό χρόνο εκδίκασης της 
υπόθεσης και κατ’ επέκταση να καθορίσει τους χρόνους για 

κάθε μάρτυρα. Δίδεται περαιτέρω χρόνος, για να 
ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου. Εντός περαιτέρω 
60 ημερών από σήμερα, ο Ενάγων και ο Εναγόμενος να 

προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα των εγγράφων προς αποκάλυψη να επισυναφθούν 
στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες την 07.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα 
σήμερα. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1979/2019 Έχει καταχωριστεί και από τις δύο πλευρές ονομαστικός 
κατάλογος/σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για 
Ακρόαση την 19.12.2021 ώρα 11:00 π.μ., οι χρόνοι για 

την κάθε μαρτυρία θα καθοριστούν πριν από την ακρόαση. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 385/2020 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο 

Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, η 
Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 
περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος 
των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 08.06.2021 ώρα 

8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1158/2020 Εκκρεμεί κλήση για Οδηγίες ημερομηνίας 13.10.2020. Δίδονται 

οδηγίες, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 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 07.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. Μέχρι τότε, και οι δύο πλευρές να δηλώσουν 

πόσους μάρτυρες θα έχουν και πόσο χρόνο χρειάζονται για την 
ετοιμασία γραπτής μαρτυρίας. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1253/2020 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί η έκθεση 
υπεράσπισης) με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των 
Εναγόμενων 1 και 2, όπως υπολογιστούν και εγκριθούν στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 1612/2020 Εκκρεμεί κλήση για Οδηγίες ημερομηνίας 13.10.2020. Δίδονται 

οδηγίες, η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός 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 07.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 

 

25.  ΑΓΩΓΗ 2202/2020 Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των 
Εναγόμενων 2 και 8, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η 

παράγραφος 24 Α, Β και Γ της ένορκης δήλωσης. 
 

26.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48/2021 Αίτηση για οδηγίες: 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: Λαμβανομένων υπόψη 

των όσων έχουν τεθεί ενώπιόν του Δικαστηρίου, η Αιτήτρια 
Εταιρεία απαλλάττεται της υποχρέωσης να δημοσιεύσει την 
αίτηση. 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 15  μέρες από τη σύνταξη του διατάγματος.  
Καμιά διαταγή ως προς τα έξοδα. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 360/2021 Δόθηκε η άδεια για να εξεταστεί η αίτηση αυθημερόν. Το 
Δικαστήριο κάλεσε τη συνήγορο των αιτητών να αγορεύσει, 
οποιαδήποτε ώρα εντός της ημέρας 02.03.2021 ή όποτε 

μπορεί το συντομότερο δυνατόν, για τη δυνατότητα να 
εκδοθούν μονομερώς τα προσωρινά διατάγματα που ζητά και, 
σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι υφίσταται αυτή η δυνατότητα, 

κατά πόσο το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδώσει 
απαγορευτικά διατάγματα σε σχέση με αντικείμενο (έγγραφα) 
που έχουν ήδη παραδοθεί στην πρεσβεία μιας ξένης χώρας 

στην Κύπρο/κατά πόσο θεωρούνται αντικείμενα εντός της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο φάκελος μένει στο 
Δικαστήριο και μόλις ληφθεί η γραπτή αγόρευση της 

συνηγόρου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το Δικαστήριο 
θα επιφυλάξει την απόφασή του, και μόλις την έχει έτοιμη, θα 
την αποστείλει ηλεκτρονικά στους δικηγόρους των Αιτητών. 

 
 

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 30.03.2021 Θα 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 13.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

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 Θα 

προγραμματιστεί 

σε σύντομη 
ημερομηνία για να 
αρχίσει 

13.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 21.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

14.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

16.      

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.  1959/2018 

 

ΧΡΕΟΣ 16.03.2021 Συνεχιζόμενη/ 

Αντεξέταση 
Ενάγοντος 2 

 

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
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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 02.03.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 1036/16 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 21.11.18 ορίζεται για Ακρόαση την 

12.4.2021 στις 11.00. Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί επτά 

καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Το Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η 

αίτηση ενεργοποιείται και να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

2. Αγωγή 2393/19 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 26.5.21 ορίζεται για Οδηγίες την 

19.4.2021 στις 9.00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 

3. Γεν. Αιτ. 285/09 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 8.10.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

17.5.2021 στις 9.00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

4. Γεν. Αιτ. 198/20 Η αίτηση επαναορίζεται για Οδηγίες για τελευταία φορά την 

22.4.2021 στις 9.00.  Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν. 

5. Γεν. Αιτ. 197/20 Η αίτηση επαναορίζεται για Οδηγίες για τελευταία φορά την 

22.4.2021 στις 9.00.  Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν. 

6. Αιτ. Εφ. 217/20 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Επίδοση την 9.4.2021 στις 9.00.   

7. Αγωγή 3368/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 30.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 



8 Αγωγή 173/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 30.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

9. Αγωγή 118/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 9.4.2021 στις 9.00.  Δίδονται 

οδηγίες στην πλευρά της εναγομένης όπως εντός 30 ημερών από 

σήμερα προβεί σε κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας. Η προθεσμία των 30 ημερών, σε περίπτωση 

που οι διάδικοι εμποδίζονται να καταχωρήσουν έγγραφα λόγω των 

υγειονομικών μέτρων, θα αρχίζει από την ημέρα που θα είναι δυνατή η 

καταχώρηση.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία σε καμία 

περίπτωση εναντίον των εναγόντων. 

10. Αίτηση 130/14 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 15.4.2021 στις 9.00.  

Ενδεχόμενη ένσταση εκ μέρους του καθ’ ου η αίτηση 1 να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Την ίδια μέρα ορίζεται για Επίδοση για 

τον καθ’ ου η η αίτηση 2.  Έξοδα στην πορεία. 

11. Αγωγή 404/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 27.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

12. Αγωγή 2293/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 28.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

13. Αγωγή 734/18 Η αίτηση ημ. 6.7.20 ορίζεται για Επίδοση την 27.5.2021 στις 

9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

14. Αγωγή 787/18 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 25.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

15. Αγωγή 249/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 22.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

16. Αγωγή 2949/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 30.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

17. Αγωγή 3510/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 26.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

18. Αγωγή 1696/20 Η αγωγή αποσύρεται ανεπιφύλακτα ως διευθετηθείσα.  Κάθε 

πλευρά τα έξοδα της.  Περαιτέρω αποσύρεται και απορρίπτεται 

και η αίτηση ημ. 11.9.20.  Χωρίς έξοδα. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Αγωγή 1610/20 Αίτηση ημ. 25.11.20 

Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση ειδοποίησης του 

κλητηρίου εντάλματος.  Η επίδοση θα γίνει με τον τρόπο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 της αίτησης.  Ο χρόνος εντός του 

οποίου ο εναγόμενος δύναται να καταχωρήσει εμφάνιση ορίζεται 

σε 20 ημέρες από την επίδοση.  Εάν ο εναγόμενος δεν 

καταχωρήσει εμφάνιση όπως ορίστηκε οιαδήποτε αίτηση στην 

αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί 

στον πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 

ημερών.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

20. Αγωγή 1360/19 Η αίτηση ημ. 22.1.20 ορίζεται για Οδηγίες την 12.5.2021 στις 

9.00. Το Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση 2 να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.  Το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει για την νέα 

ημερομηνία τον κ. Σάββα Κουφού. Καμία διαταγή για έξοδα. 

21. Αγωγή 1519/19 Η αίτηση ημ. 20.10.20 ορίζεται για Απόδειξη με Ε/Δ την 

16.4.2021 στις 9.00. Τυχόν υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

8.4.21.  Έξοδα στην πορεία. 

22. Αγωγή 410/20 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 14.5.2021 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. 

23. Αγωγή 2586/20 Η αίτηση ημ. 18.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

καταχώρησης νέας.  Χωρίς έξοδα. 

24. Αγωγή 913/20 Η αίτηση ημ. 6.10.20 ορίζεται για Απόδειξη την 14.4.2021 στις 

9.00. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 7 ημέρες 

προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 



Σημ.  Αναφορικά με την Αγωγή 4749/15 θα ενημερωθείτε αύριο, 03.03.2021 
 
 

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


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 02.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

2641/19 ορίζεται για ακρόαση στις 16.09.2021 στις (10:30) 

3129/19 ορίζεται για ακρόαση για στις 15.09.2021  στις (10:30) 

3747/20 ορίζεται για ακρόαση στις 24.09.2021  στις (10:30) 

 
(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

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

16012/20 

16013/20 

16017/20 

16019/20 

16016/20  Απόδειξη 

16018/20  Απόδειξη 

16021/20  Παραδοχή 

16011/20  Παραδοχή 

12407/20  Απόδειξη 

11783/20  Εκδόθηκε Ε/Σ και ορίστηκε για Απάντηση στις 26.04.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

9938/20 

9941/20 

9943/20 

11784/20 



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 2.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

18518/18 ορίζεται 18.6.21 (10:30)  

18806/18 ορίζεται στις 18.6.21 (10:30)  

21078/18 ορίζεται στις 18.6.21 (10:30)  

14406/19 ορίζεται στις 22.6.21 (10:30)  

12174/20 ορίζεται στις 22.6.21 (09:00) (χωρίς μάρτυρες)  

15857/17 ορίζεται στις 12.5.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1051/21 ορίζεται 8.4.21 (09:00)  

14916/20 ορίζεται 8.4.21 (09:00)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 8.4.21 

16799/20 

16800/20 

16801/20 

16802/20 

16803/20 

16804/20 

16806/20 

16807/20 

16808/20 

16809/20 

 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

02/3/2021 

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 02.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

8171/20 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. 

 

Ν.Α. 497/20 για εξέταση στις 28.4.21 και ώρα 9.00 π.μ. 

Ν.Α. 620/20 για εξέταση στις 28.4.21 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

633/20 απάντηση για κατ.  στις  28.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.    Ο συνήγορος 

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

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

14965/18 ακρόαση για κατ.  στις  5.7.21  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. 

 

20920/19 ακρόαση για κατ.  στις  5.7.21  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. 

 

13156/19 ακρόαση για κατ. 1 & 2  στις  5.7.21  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. 

 

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 2.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

17321/17 oρίζεται για ακρόαση στις 16.6.21 (10:30) 

11180/18 ορίζεται για ακρόαση στις 16.6.21 (10:30)  

1485/19 ορίζεται για ακρόαση στις 16.6.2110:30) 

15960/19 ορίζεται στις για ακρόαση στις 16.6.21 (10:30) 

8222/20 ορίζεται για ακρόαση στις 16.6.21 (10:30)  

9030/20 ορίζεται για ακρόαση στις 16.6.21 (10:30)  

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ 

13261/20 στις 5.4.21 (09:00) 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

Διακόπηκαν λόγω μη επίδοσης 

21748/19 

23807/19 για Κ1 

23973/19 

11180/20 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

2 Μαρτίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 2.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

●  Νομική Αρωγή 823/20 ορίζεται για Εξέταση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 829/20 ορίζεται για Εξέταση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 830/20 ορίζεται για Εξέταση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  4422/20 ορίζεται για Απάντηση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4099/20 ορίζεται για Απάντηση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  10779/20 ορίζεται για Απάντηση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 425/19 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγ. 1 στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 24816/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 194/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2341/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2342/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 30.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3458/20 ορίζεται για Ακρόαση και για Γεγονότα και Ποινή στις 30.3.2021 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 22.6.2021 στις 9:00 π.μ. 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 02.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 13.04.2021 

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 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  2.3.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Γονική Μέριμνα 331/18 – ΚΕΘ 13.4.21.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε.  Ε/δ αποκάλυψης μέχρι τότε. 

2. Γονική Μέριμνα 281/20 –Οδηγίες 13.4.21.  Ένσταση και Υπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

3. Γονική Μέριμνα 298/16 – Αίτηση παρακοής για Ακρόαση στις 22.4.21 η 

ώρα 11.00 π.μ.  Ένσταση μέχρι 15.4.21.  (τελευταία φορά).  Ε/Σ εναντίον 

της Καθ΄ης η αίτηση να μην εκτελεστεί αν εμφανιστεί την πιο πάνω 

ημερομηνία. 

4. Γονική Μέριμνα 352/20 –ΚΕΘ στις 20.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε. 

5. Γονική Μέριμνα 249/20 – Απόδειξη 20.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι 19.4.21. 

6. Διατροφή 174/19 – Ακρόαση 2.7.21 (Γραπτές Αγορεύσεις).  Δόθηκαν 

οδηγίες για ένορκη μαρτυρία και από τις δύο πλευρές. 

7. Διατροφή 300/20 – Κυρίως και Προσωρινό Διάταγμα ορίστηκαν για ΚΕΘ 

στις 13.4.21.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Ένσταση και Υπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

8. Διατροφή 94/19 – ΚΕΘ 13.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

2/3/21 

 

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

1 

 

28/21 Διατροφή 

 

Ορίστηκε 
επιστρεπτέο 

Εκδόθηκε προσωρινό 
διάταγμα για το ποσό των 
€400.- 

 

2 

 

268/19 Γονική Μέριμνα 

 

14.5.21 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

 

3 

 

280/20 Γονική Μέριμνα 26.4.21 ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι τότε 

4 

 

44/20 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως 14.2.20 
και Μονομερής 
14.2.20) 

8.4.21 ΚΕΘ 

Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

 

5 390/19 Γονική Μέριμνα 8.4.21 (09:00) ΚΕΘ 

Υπεράσπιση από Καθ΄ου η 
αίτηση 1 μέχρι τότε 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ (Καθ΄ου η αίτηση 
2) 

6 142/18 Γονική μέριμνα 8.4.21 Δήλωση Συμβιβασμού 
(Καθ΄ου η αίτηση 1) 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ (Καθ΄ου η αίτηση 
2) 

7 

 

344/20 Γονική Μέριμνα  12.4.21 Οδηγίες 

 



8 

 

37/16 Περιουσιακές 
Διαφορές 

15.4.21 ΚΕΘ 

Κατάλογος και σύνοψη 
μαρτυρίας και από τις δύο 
πλευρές μέχρι τότε 

 

9 

 

28/19 Περιουσιακές 
Διαφορές 

17.5.21 Οδηγίες 

Κατάλογος και σύνοψη 
μαρτυρίας και από τις δύο 
πλευρές μέχρι τότε 

 

 

10 

 

 

44/20 

 

Περιουσιακές 
Διαφορές (κυρίως 
και προσωρινό 
διάταγμα) 

 

5.4.21 

 

ΚΕΘ 

Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

Το Προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε 

 

11 

 

180/20 Διατροφή 
(Κυρίως και 
προσωρινό 
7.8.20 και 
μονομερής 
10.12.20) 

29.3.21 – 11:00 ΚΕΘ (κυρίως και 
προσωρινό) 

Το προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ (γραπτές 
αγορεύσεις) – η αίτηση ημερ. 
10.12.20)  

 

 

12 

 

302/19 Διατροφή 22.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να είναι 
παρόντες 

 

13 

 

256/20 Διατροφή 5.4.21 Επίδοση 

 

 

 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

2.3.21 

 

Aιτήσεις Διατροφής: 

1. Αιτ. Διατροφής αρ. 134/20 – Δόθηκαν οδηγίες  όπως εντός  

30 ημερών  από σήμερα κάθε διάδικο  μέρος αποκαλύψει με 

ένορκη  δήλωση που θα καταχωρίσει προς κάθε άλλο διάδικο 

μέρος  όλα τα έγγραφα που βρίσκονται  στην κατοχή του.  Η 

κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες  στις  13.4.21. 

  

2. Αιτ. Διατροφής  αρ. 150/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  

ΚΕΘ στις  8.4.21.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  

5.4.21. 

 

3. Αιτ. Διατροφής αρ.  200/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

ΚΕΘ στις  8.4.21.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  

5.4.21. 

 

4. Aιτ. Διατροφής αρ.  1/21 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

ΚΕΘ  στις  6.4.21.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  

31.3.21. 

 

5. 176/20 – Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

 

 

 

 



 Αιτήσεις  Γονικής Μέριμνας: 

1. 419/17   Ορίστηκε εκ νέου  για συμμόρφωση στις 20.4.21.  Ο 

δικηγόρος  που χειρίζεται  την υπόθεση να είναι παρών. 

2. 33/17 -  Δόθηκε παράταση χρόνου για αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων στην Αιτήτρια 5 ημερών από σήμερα.   

Ονομαστικός κατάλογος  μαρτύρων  και σύνοψη μαρτυρίας 

εκάστου να καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές εντός 10 

ημερών από σήμερα.  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε γι’ ακρόαση  

στις  30.3.21 και ώρα 10:30 για την Καθ’ης η αίτηση 1 και γι’ 

απόδειξη για  τον Καθ’ου η αίτηση 2. 

 

 

Γενική Αίτηση αρ.  10/21 – Εκδόθηκε διάταγμα  ως η 

παράγραφος Α της μονομερούς αίτησης  ημερομηνίας  26.2.21. 

 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών: 

1. 62/20  - Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για ΚΕΘ στις  6.4.21 και 

ώρα 08:30.  Συμπλήρωση δικογράφων  μέχρι τις  31.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα  ημερ.  31.12.20 ορίστηκε για ακρόαση  

με γραπτές αγορεύσεις  στις  6.4.21.  Το προσωρινό διάταγμα 

σε ισχύ μέχρι τότε.  Τυχόν αίτηση για να δοθεί άδεια 

καταχώρισης   συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης  να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Ένσταση εκ μέρους της Καθ’ης η 

αίτηση 1, να καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21. 

 

Χρήση Στέγης αρ. 37/20  - Εκδόθηκε  διάταγμα ως η αιτούμενη 

θεραπεία Α, Γ και Δ.  Η Καθ’ης η αίτηση  διατάσσεται να 

εγκαταλείψει   την ανωτέρω κατοικία εντός 15 ημερών από την 

επίδοση σε αυτή  πιστού αντιγράφου  του παρόντος διατάγματος.    



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 2.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

558/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

462/17 & 466/17 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για ακρόαση.  Υπάρχει παλαιότερη 

ακρόαση, την οποία το Δικαστήριο θα επιληφθεί.  Ωστόσο, το Δικαστήριο θα ήθελε 

μετά από μελέτη των δικογράφων, να συζητήσει τις υποθέσεις με τους συνηγόρους. 

480/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο θα ήθελε οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της υπόθεσης.  

Αν δεν υπάρχει μαρτυρία στην υπόθεση και δίδεται ο χρόνος στο Δικαστήριο, ίσως το 

Δικαστήριο να προχωρήσει στην ακρόαση της. 

334/19  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι έχει καταχωρηθεί κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση στις 30.10.2020.  

Δεν φαίνεται να υπήρξε συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας.  Παρατάθηκε 

επανειλημμένες φορές ο χρόνος.  Παρατάθηκε για τελευταία φορά με το πρακτικό 

15.1.2021, μέχρι τις 24.2.2021.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση.  Δίδεται μια τελευταία 

ημερομηνία μέχρι τις 23.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

26.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

16/20  Υπάρχει συμμόρφωση με τις τελευταίες οδηγίες του Δικαστηρίου.  Έχει 

καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και από πλευράς του Αιτητή.  Ως εκ τούτου, οι 

συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέσω 

e-mail για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

19/20  Παρά τις επανειλημμένες οδηγίες του Δικαστηρίου, η πλευρά της 

Αιτήτριας δεν έχει προχωρήσει σε ένορκη δήλωση για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων.  Δίδεται μια τελευταία ημερομηνία μέχρι τις 12.3.2021 και 

δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις 

δύο πλευρές μέχρι τις 23.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 27.4.2021 η 

ώρα 9.00 π.μ. 

319/20  Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων. Δεν 

φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 23.3.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 26.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 



349/20  Η υπόθεση ήταν ενώπιον του Δικαστηρίου που συνεδριάζει στη 

Λεμεσό.  Κατόπιν αιτήματος των συνηγόρων, έχει μεταφερθεί στη Λευκωσία καθ’ ότι η 

εργατική διαφορά ανέκυψε εντός της επαρχίας Λευκωσίας.  Υπάρχει κλήση για οδηγίες 

από πλευράς της συνηγόρου του Αιτητή.  Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 16.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 20.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 2/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

61/17 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

Συν. αιτ. 280/17 κ.α. Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 13/4/2021.  Όλες 

οι πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

6/4/2021 για το αποτέλεσμα της προσπάθειας για 

διευθέτηση. 

398/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 13/4/2021.  Τυχόν 

από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι 

την 6/4/2021. 

327/17 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 13/4/2021.  Τυχόν 

από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι 

την 6/4/2021. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 2/03/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

Ε44/18 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η υπόθεση ορίζεται στις 16/6/2021 στις 11.00 π.μ. 

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

Μέχρι 11/6/2021 να καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεχτών εγγράφων και 

γεγονότων. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε131/18 

Ανανεώνεται ο χρόνος για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας της Καθ’ ης η αίτηση για 30 μέρες από σήμερα. 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 17/6/2021 στις 11.00 π.μ. 

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

Μέχρι 10/6/2021 να καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεχτών εγγράφων και 

γεγονότων. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε37/19 

Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 24/9/2021 

στις 11.00 π.μ. 

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

Μέχρι 15/9/2021 να καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεχτών εγγράφων και 

γεγονότων. 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



Ε57/19 

Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 5/10/2021 

στις 11.00 π.μ. 

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

Μέχρι 29/9/2021 να καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεχτών εγγράφων και 

γεγονότων. 

Εάν η πλευρά της Καθ’ ης επιθυμεί να προωθήσει τις προδικαστικές της ενστάσεις, 

να καταχωρήσει σχετική αίτηση εντός 75 ημερών από σήμερα.  

 

Ε230/19 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 23/3/2021 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Μέχρι τότε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια διευθέτησης.  

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.   

 

Ε49/20 

Η Αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος των Αιτητών να επανέλθουν 

με νέα αίτηση.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Το σχετικό διάταγμα να συνταχθεί όταν παρουσιαστεί το υπογεγραμμένο αντίγραφο 

της σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας των συνηγόρων των διαδίκων προς το 

Δικαστήριο. 

 

Κ*35/19 

Παρατείνεται ο χρόνος για ένορκη αποκάλυψη των Αιτητών για 30 μέρες από 

σήμερα.  Ανανεώνονται οι οδηγίες για καταχώρηση γραπτής μαρτυρίας.  Η γραπτή 

μαρτυρία των Αιτητών να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα. Η μαρτυρία 

των Καθ’ ων εντός 60 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρία των Αιτητών. 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 6/10/2021 στις 11.00 π.μ. 

  

Κ*6/20 

Ανανεώνονται οι οδηγίες ημ. 9/12/2021 .  Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης μέχρι 

14/5/2021.  Ορίζεται για οδηγίες 19/5/2021.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

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



                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 


