
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2350/20 Η αίτηση ημερ. 24.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 5.4.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 Η αίτηση ημερ. 19.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 5.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία.   

 Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

595/18 Αίτηση ημερ. 16.6.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης με έξοδα 

προς όφελος των Εναγόντων/Καθ’  ων η Αίτηση  όπως θα υπολογιστούν από 

τον Πρωτοκολλητή και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 09.00. Απάντηση στην 

τροποποιημένη Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να 

καταχωριστεί εντός ενός μηνός από σήμερα.  Μέχρι 18.5.2021 και οι δύο 

πλευρές να καταχωρίσουν εκ νέου κλήση για οδηγίες. 

 

2005/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 15.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

506/15 Δόθηκε άδεια στον κ. Μάριο Σωφρονίου και αποσύρθηκε από δικηγόρος των 

Εναγομένων 1.  Καταχωρίστηκε ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου στις 

4.3.2021.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

4312/13 Η αίτηση ημερ. 16.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

2053/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 27.5.2021, η ώρα 09.00.  Απάντηση στην 

τροποποιημένη Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 



ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

133/20 Αίτηση ημερ. 22.10.2020:  Δόθηκε άδεια στο δικηγορικό γραφείο Ανδρέας 

Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ και αποσύρθηκε από την υπόθεση.  Ανέλαβε το γραφείο 

Χριστοφόρου & Σιακάς.  Ορίζεται για οδηγίες 12.5.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

Η Κυρίως Αίτηση ημερ. 10.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 12.5.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

54/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α 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 4.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

ΑΓΩΓΕΣ 

951/20 Η αίτηση ημερ. 9.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 27.5.2021, η ώρα 09.00.  Η 

υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Αίτηση για καλύτερες 

λεπτομέρειες εκ μέρους των Εναγομένων να καταχωριστεί μέχρι τότε και να 

οριστεί την ίδια ημερομηνία. 

 

2666/19 Η αίτηση ημερ. 15.11.2019 ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00 ώστε 

να προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της.  Την ίδια ημέρα ορίζεται και 

η κλήση για οδηγίες ημερ. 5.2.2020. 

1729/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 21.5.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δύο πλευρές να 

προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι 

τότε. 

 

494/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 14.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

Το Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει τον Εναγόμενο 3 γραπτώς για την ημερ. 

14.5.2021. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

692/14 Αιτήσεις ημερ. 31.7.2020 και 17.7.2020 ορίζονται για επίδοση στους Καθ’  ων 

η Αίτηση στις 26.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

256/14 Οι αιτήσεις ημερ. 8.11.2019 και 20.9.2019 ορίζονται για οδηγίες 13.4.2021, 

η ώρα 09.00.  Οι δικηγόροι των Καθ’  ων η Αίτηση (στην αίτηση ημερ. 

8.11.2019) θα αναλάβουν να παρουσιάσουν τον Καθ’  ου η Αίτηση ενώπιον 

του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία που η αίτηση θα οριστεί γι’  ακρόαση. 

 

 



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

4.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2548/20 Σημειώνονται οι δηλώσεις των συνηγόρων για 

τους Εναγομένους 1 – 12, 14 και 15 ότι δεν 

επιθυμούν να καταχωρίσουν συμπληρωματικές 

ένορκες δηλώσεις. Οι Εναγόμενοι αρ. 13 να 

καταχωρίσουν Συμπληρωματική Ένορκη 

Δήλωση εντός 2 ημερών από σήμερα. Η αίτηση 

ημερ. 6.11.2020 ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις την 16.3.2021 ώρα 

8.45π.μ.. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2310/20 Η αίτηση ημερ. 3.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 29.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2807/14 Η αγωγή ορίζεται τελευταία φορά για οδηγίες την 

29.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Το Πρωτοκολλητείο να 

ενημερώσει τους διάδικους για την ημερομηνία. 

Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αγωγή αρ.1765/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

23.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 56/16 Η αίτηση ημερ. 28.8.2020 ορίζεται για έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης την 29.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. Η Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 51/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

4.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1693/20 Δίδεται άδεια στους κ.κ. Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ 

να αποσυρθούν από δικηγόροι των Εναγόντων - 

Αιτητών. Η Αίτηση ορίζεται για επίδοση στους 

Καθ’ων η Αίτηση αρ. 1 – 12 και 16 – 18 την 

23.3.2021 ώρα 8.45π.μ.  

 

Αγωγή αρ. 2270/19 Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία όλοι οι 

διάδικοι διατάσσονται όπως προβούν σε Ένορκη 

Αποκάλυψη και Ανταλλαγή Εγγράφων εντός 40 

ημερών από σήμερα. 

 

Η αγωγή ορίζεται για αγορεύσεις επί του 

προδικαστικού σημείου την 19.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Η αγόρευση 

του Εναγομένου να καταχωριστεί μέχρι την 

8.4.2021 και η αγόρευση των Εναγόντων μέχρι 

την 18.4.2021. Δεν υπάρχει δικαίωμα 

δευτερολογίας. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1847/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 26.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. ώστε να τοποθετηθούν οι συνήγοροι ως 

προς τα αιτήματα τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 274/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

20.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3498/15 Η αγωγή επαναορίζεται για απόδειξη την 

26.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Μέχρι τότε να 

τοποθετηθούν οι συνήγοροι ως προς την 

περαιτέρω πορεία της αγωγής. Έξοδα στην 

πορεία. 

 



Αγωγή αρ. 3422/15 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 

26.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Οι προτιθέμενοι νέοι 

συνήγοροι των Εναγομένων να φροντίσουν ώστε 

μέχρι τότε να μπει Έντυπο Αλλαγής Δικηγόρου 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 172/16 Η αίτηση ημερ. 7.11.2019 απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 4-3-21 

 

Αγωγή αρ. 1391/14 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 
10/12/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αίτηση αρ. 53/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της 
Αίτησης, χωρίς διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1613/20 Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος των 
συνηγόρων των διαδίκων εκδίδεται διάταγμα 
αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων για όλες 
τις πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων να κατατεθούν εντός 60 ημερών από 
σήμερα.  Η επιθεώρηση εγγράφων να γίνει με 
συνεννόηση των συνηγόρων των διαδίκων και δεν 
θα εκδοθούν από το Δικαστήριο οποιεσδήποτε 
προς τούτο οδηγίες. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες/σκοπούς 
συμμόρφωσης την 27/5/21 ώρα 09:00. 

             Έξοδα στην πορεία. 

Ειδ. Πτώχ. 17/20 Η Αίτηση ημερ. 23/6/20 ορίζεται για Ακρόαση την 
2/4/2021 ώρα 09:00.  Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι 
για την ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.   

 

Ειδ. Πτώχ. 15/20 Η Αίτηση ημερ. 23/6/20 ορίζεται για Ακρόαση την 
2/4/2021 ώρα 09:00.  Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι 
για την ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.   

 

Γεν. Αίτηση 186/20 Η υπόθεση αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 769/19 Η Αίτηση ημερ. 8/10/19 επαναορίζεται για Ακρόαση 
την 27/5/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 735/11 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση (συνέχιση) την 
12/4/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  4/3/2021 

 

 

Αρ. Αγωγής 3417/14 H Aγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 4.2.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3783/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.5.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1794/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2248/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1075/19 Αίτηση ημερ. 4.3.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 13.5.21 ώρα 9:00 π.μ. Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία.  Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 1935/19 Η Αγωγή εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3 
απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Η κάθε πλευρά τα 
έξοδα της.  Η ημερομηνία 24.3.21 ακυρώνεται. 

 

Αρ. Αγωγής 1078/20 Αίτηση ημερ. 16.9.20.  Η Αίτηση απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ου η 
Αίτηση ως θα υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο 
στο τέλος. 

 

Αρ. Παρ. 13/18 και 14/18 Η Παραπομπή ορίζεται για Οδηγίες την 13.5.21 
ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση στην τροποποιημένη 
Έκθεση Απαίτησης στην παραπομπή 13/18 να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 



Αρ. Διαχ. 130/14 Αίτηση ημερ. 21.11.19.  Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες στις 13.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Η ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 640/17 Θα ενημερωθείτε από το Δικαστήριο με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στις 5.3.21.  

 

Αρ. Αγωγής 431/19 Θα ενημερωθείτε από το Δικαστήριο με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στις 5.3.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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    4/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

396/20 

Ορίζεται για προγραμματισμό αύριο 5.3.21 και ώρα 9:30.  Η παρουσία του 

δικηγόρου της αιτήτριας κρίνεται απαραίτητη.  

 

357/05 – Αίτηση ημερ. 22.2.21 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο δίδεται άδεια για εκτέλεση 

της απόφασης ημερ. 30.5.05 για περίοδο ενός έτους από σήμερα.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

3439/14 – Αίτηση ημερ. 23.12.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 27.4.21 και ώρα 9:00.  Τυχόν ένσταση από 

τους Εναγομένους 1 και 3 να καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να 

παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία 

της αίτησης.  Την ίδια ημέρα ορίζεται για οδηγίες η αγωγή.  Καμία διαταγή για 

έξοδα για την αγωγή.  

 

1246/20 – Αίτηση ημερ. 7.10.20 

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

Εναγομένης 1 Καθ΄ ης η Αίτηση όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  

 

 



1933/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 12.5.21 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 12.5.21 και ώρα 9:00. Καμία διαταγή για 

έξοδα σήμερα. 

 

466/19 

Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 17.1.22 και 

ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

3183/17 – Αίτηση ημερ. 9.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 12.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

5648/12 

Ορίζεται για ακρόαση στις 11.3.21 και 12.3.21 και ώρα 11:30.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  Η ακρόαση θα ξεκινήσει και δεν θα δοθεί άλλη ειδοποίηση. 

 

3075/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 27.4.21 η πλευρά των Εναγομένων εφοδιάσει 

κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφα των εγγράφων που έχει αποκαλύψει.  

Ορίζεται για οδηγίες στις 27.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 

αλληλέγγυα και ή κεχωρισμένος όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  

 



2289/19 – Αίτηση ημερ. 17.12.19 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 20.4.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 13.4.21.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Στ. Βασιλείου, Ε.Δ. 
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 04/03/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

 

Αγωγή 2391/19 – Αίτηση ημερ. 10/12/20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον της Καθ΄ ης η 

Αίτηση για το ποσό των €415, πλέον Φ.Π.Α., πλέον έξοδα επίδοσης €16,50. 

 

Αγωγή 2658/20 – Αίτηση ημερ. 22/2/21 

Η αίτηση παραμένει για περαιτέρω Απόδειξη στις 29/3/21 η ώρα 9:00 π.μ..  

Καμία διαταγή για έξοδα.  (Για να της επιληφθεί η φυσικός της Δικαστής) 

 

Αγωγή 2285/19 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 7/2/20 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων αναφορικά 

με τους Εναγόμενους παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Η 

Αγωγή και η Κλήση για Οδηγίες ορίζονται για περαιτέρω Οδηγίες στις 26/4/21 

η ώρα 9:00 π.μ..  Τα έξοδα στην πορεία όχι εναντίον της Ενάγουσας. 

 

Αγωγή 213/20 – Αίτηση ημερ. 1/12/20 

Απόδειξη στις 6/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί δύο μέρες 

προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή 212/20 – Αίτηση ημερ. 1/12/20 

Απόδειξη στις 5/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί δύο μέρες 

προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

 



Αγωγή 3184/20 – Αίτηση ημερ. 30/12/20 

Ορίζεται εκ νέου η Αίτηση για εξέταση στις 26/3/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία 

διαταγή για έξοδα.    Η παρουσία των δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη κατά 

την πιο πάνω ημερομηνία. 

 

Αγωγή 1620/20 – Αίτηση ημερ. 8/2/21 

Παραμένει για Απόδειξη στις 2/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα. 

(Για να της επιληφθεί η φυσικός της Δικαστής) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  4.3.2021 

 

 

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

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

 

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 

 

 

4853/13 

17.3.21, ώρα 09.00 π.μ., για να προγραμματιστεί εκ νέου η συνέχιση της 

ακρόασης  

 

1819/13 

13.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για να προγραμματιστεί εκ νέου η ακρόαση της  

 

4462/13 

9.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για να προγραμματιστεί εκ νέου η ακρόαση της  

 

2734/13 

16.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για να προγραμματιστεί εκ  νέου η ακρόαση της  

 

4604/15 

14.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για να προγραμματιστεί εκ νέου η ακρόαση της  

 

2479/15 

12.4.21, ώρα 09.00 π.μ  για να προγραμματιστεί εκ νέου η ακρόαση της 

 

 



Αρ. Αίτησης Εταιρειών 55/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση παράγραφος 1 

Οι λοιπές θεραπείες απορρίπτονται 

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων, ομού με το παρόν διάταγμα, 

στον Έφορο Εταιρειών, παρατείνεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία 

σύνταξης του παρόντος διατάγματος 

Το παρόν διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 7 ημερών από σήμερα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  4.3.2021 

 

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  2.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

2133/12 

Η αίτηση ημερ. 5.12.19 ορίζεται για Οδηγίες και Προγραμματισμό στις 6.4.21, 

ώα 09.00 π.μ. 

Σε σχέση με την αίτηση καμία διαταγή για έξοδα 

6.4.21 Οδηγίες η Αγωγή 

Έξοδα στην αγωγή στην πορεία εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

3621/4 

Ακρόαση 20.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3560/14 

Ακρόαση 23.9.21, 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  

 

1084/14 

Ακρόαση 22.9.21, 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  



5174/15 

Ακρόαση 7.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3453/16 

Ακρόαση 5.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1078/17 

Ακρόαση 11.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

857/17 

Ακρόαση 12.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γενική Αίτηση 288/20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης  

Οι θεραπείες των παραγράφων Β και Γ απορρίπτονται 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2303/13 

Ακρόαση 11.6.21, 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  

 

254/19 

Ακρόαση 7.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

 



Αρ. Αγωγής 2881/20 (αίτηση ημερ. 22.2.21) 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης  

Τα έξοδα της αίτησης, όπως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή να 

ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής 

 

Γεν. Αίτηση 375/09 

Η αίτηση ημερ 30.6.20 ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 28.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης επεκτείνεται μέχρι και 4 καθαρές μέρες 

προηγουμένως. 

Δίδονται οδηγίες όπως το Πρωτοκολλητείο εκδώσει και επιδώσει ειδοποίηση 

στον καθ΄ ου η αίτηση, κ. Σάββα Αχιλλέα Οικονόμου, με την οποία να του 

γνωστοποιείται η ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί η αίτηση καθώς και το 

παρόν πρακτικό. 

Έξοδα, καμία διαταγή για σήμερα. 

 

Αρ. Αίτησης 52/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση 

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών 

παρατείνεται σε 30 μέρες από την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 

διατάγματος 

Το παρόν διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 7 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 04/03/21 

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. Αγωγής 71/14  

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 29/09/21 και ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 499/14 

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 04/10/21 και ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 



Αρ. Αγωγής 1676/14  

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 06/10/21 και ώρα 

11:00. Χωρίς έξοδα. 

Αρ. Αγωγής 4869/15  

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 08/10/21 και ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγ. 423/19 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών για τους εναγόμενους. Μέχρι τότε να 

δοθούν και αντίγραφα αυτών στον Ενάγοντα.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

15/04/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του ενάγοντα.  

 

Αρ. Αγωγής 370/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 24/05/21 και ώρα 9:00. Τυχόν αίτημα για συνένωση 

της με άλλες αγωγές, επιφυλάσσεται για να προωθηθεί κατά την πιο πάνω 

δικάσιμο.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1818/20 

Εκδίδεται απόφαση ως η συμπληρωματική Ε/Δ. 

 

Αρ. Αγωγής 428/20  

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων 

εντός 45 ημερών από σήμερα και όπως κάθε διάδικος παραδώσει στην άλλη 

πλευρά αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψει εντός της πιο πάνω 

περιόδου. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10/05/21 και ώρα 9:00.  Έξοδα 

στην πορεία (κλήση και αγωγή). 

 

Αρ. Αγωγής 1052/19  

Ορίζεται για οδηγίες στις 26/04/21 και ώρα 9:00. Μέχρι τότε να εξεταστεί κατά 

πόσο η παρούσα αγωγή θα συνενωθεί με άλλες, αίτημα το οποίο και 

επιφυλάσσεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο.  Χωρίς έξοδα. 

 



Αρ. Παραπομπής 29/15 

Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 15/10/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 842/19  

Ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για 30 ημέρες για κάθε διάδικο 

μέρος. Εντός της περιόδου αυτής να δοθούν αντίγραφα των εγγράφων σε κάθε 

άλλο διάδικο μέρος. 

Περαιτέρω ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών για κάθε διάδικο μέρος. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10/05/21 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1450/18 – Αίτηση ημερ. 29/07/20 

Ορίζεται για επίδοση για τελ. φορά στις 11/05/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2102/18 – Αίτηση έρευνας ημερ. 10/06/20 και για έλεγχο το 

Ε/Σ 

Το Ε/Σ δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 23/04/21 

και ώρα 9:00. 

Η Αιτήτρια να κλητεύσει τον αρμόδιο αστυφύλακα για να δείξει το λόγο 

που δεν εκτελείται το ένταλμα.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2315/18 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης πλέον έξοδα €360 πλέον 

Φ.Π.Α υπέρ της αιτήριας. 

 

Αρ. Αγωγής 2912/19 – Αίτηση ημερ. 01/12/20 

Ορίζεται για επίδοση στις 23/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 635/20 – Αίτηση ημερ. 01/12/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 27/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 



Αρ. Αγωγής 840/20 – Αίτηση ημερ. 22/02/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης. Ο εναγόμενος να 

προωθήσει τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος εντός 10 ημερών από 

σήμερα και εντός 60 ημερών από τη σύνταξη να επιδώσει στον τριτοδιάδικο της 

ειδοποίηση τριτοδιαδίκου, αντίγραφο του κλητηρίου και όλων των δικογράφων 

τα οποία επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στα πλαίσια της αγωγής.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

 

Αρ. Αγωγής 852/20 – Αίτηση ημερ. 02/10/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της αιτήτριας και 

εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.1 όπως υπολογιστούν και εγκριθούν και θα 

είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη αναφορικά με τον καθ’ ου η αίτηση αρ.2 στις 

27/04/21 και ώρα 9:00.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 2 καθαρές 

μέρες πριν. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγ. 3318/12 

Η αγωγή αποσύρθηκε ως διευθετηθείσα στην παρουσία των δικηγόρων. 

 

Αρ. Αγ 1049/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 26/04/21 και ώρα 9:00 για να εξεταστεί το θέμα 

συνένωσης. 

Χωρίς έξοδα. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 04.03.2021 
 

Το Δικαστήριο σήμερα επιλαμβάνεται και μέρους των υποθέσεων της εντ. κας Σ. 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.406/2009 Το Δικαστήριο θεωρεί την αίτηση δεόντως επιδοθείσα. 
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση, το 
οποίο, όμως, λόγω της υγειονομικής κατάστασης να μην 
εκτελεστεί, εκτός εάν το Δικαστήριο δώσει διαφορετικές 
οδηγίες, αναλόγως των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων. Η 
αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 09.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.952/2009 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης: Δίδεται άδεια εκτέλεσης ως το 
Α της αίτησης. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται. Χωρίς έξοδα. 
Αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ: Εκδίδεται διάταγμα ως η 
αίτηση. Χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.725/2012 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 09.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2367/2013 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί η υπεράσπιση) με 
έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής.  
 

5.  ΑΓΩΓΗ 4343/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (για να ακουστεί, εφόσον 
πρόκειται για σύντονη εκδίκαση) την 02.04.2021 ώρα 
9:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 29/2014 Η αγωγή παραμένει για προγραμματισμό την 09.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ., μέχρι τότε να γίνουν όλα τα αναγκαία 
διαβήματα για τη συνέχιση της αγωγής, εάν αυτή θα 
προωθηθεί περαιτέρω. Καμία διαταγή για έξοδα.  
 

7.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.159/2014 Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 09.06.2021 ώρα 9:00 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 3186/2014 Η αγωγή παραμένει για προγραμματισμό την 09.06.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3534/2014 Το Δικαστήριο πληροφορείται ότι ο Ενάγων/Καθ’ ου η αίτηση 
καταχώρισε την ένστασή του σήμερα στην αίτηση του 
Εναγόμενου 3/Αιτητή, που είναι ορισμένη σήμερα για πρώτη 
φορά. Το Δικαστήριο θεωρεί εμπρόθεσμη την ένσταση, 



εφόσον η ακρόαση της αίτησης δεν θα διεξαχθεί σήμερα. Η 
αίτηση ημερομηνίας 04.03.2021 ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 22.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία της αίτησης. Την 22.03.2021 είναι ορισμένη 
για Ακρόαση και άλλη αίτηση, των Εναγόμενων 2 και 3, 
ημερομηνίας 23.12.2020, στην οποία, επίσης, ο Ενάγων/Καθ’ 
ου η αίτηση πληροφορεί πως καταχώρισε την ένστασή σου 
σήμερα. Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται της αίτησης 
ημερομηνίας 23.12.2020 σήμερα, εφόσον γι’ αυτό είναι 
ενήμεροι οι εναγόμενοι/αιτητές, με δεδομένο ότι είναι ορισμένη 
και η επαναφερθείσα αγωγή για Οδηγίες σήμερα. Η αίτηση 
ημερομηνίας 23.12.2020 ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 22.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία της αίτησης. Οι γραπτές αγορεύσεις να σταλούν 
ηλεκτρονικά στο Δικαστήριο, με κοινοποίηση στην άλλη 
πλευρά. Τυχόν διευκρινίσεις/απαντήσεις μπορούν να σταλούν 
ηλεκτρονικά εντός της ίδιας ημέρας. Η αγωγή παραμένει για 
Οδηγίες την 22.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα.  
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2238/2015 Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 09.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2860/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 3596/2016 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί η υπεράσπιση) με 
έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής.  
 

13.  ΑΓΩΓΗ 3748/2016 Έχει εκδοθεί εκ συμφώνου απόφαση στην αγωγή. Η σημερινή 
ημερομηνία ακυρώνεται. 
 

14.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.89/2018 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα μηνιαίων δόσεων. 

15.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.136/2018 Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί εντός 10 
ημερών από σήμερα. Η αίτηση παραμένει για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 16.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., 
χωρίς έξοδα.  
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1751/2018 Άδεια δίδεται. Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 732/2019 Ο φάκελος τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για σκοπούς 
έκδοσης εκ συμφώνου απόφασης. Εκδίδεται εκ συμφώνου 
απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης 
ως η παράγραφος 2 της επιστολής των συνηγόρων των 
διαδίκων, χωρίς κάποια αλλαγή στο λεκτικό.  
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1946/2019 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 20.04.2021 ώρα 9:30 
π.μ.. Η συνήγορος της Καθ’ ης η αίτηση να την παρουσιάσει 
στο Δικαστήριο για σκοπούς ακρόασης, αναλόγως των 
υγειονομικών μέτρων. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 



 

19.  ΑΓΩΓΗ 2314/2019 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 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 
09.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 195/2020 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 09.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 211/2020 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί η υπεράσπιση) με 
έξοδα υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

22.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.235/2020 Η αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά για καταχώριση 
συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης την 24.03.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

23.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.275/2020 Δίδεται άδεια για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης 
δήλωσης, στην οποία να επισυνάπτεται πρόσφατο 
πιστοποιητικό έρευνας επί του ακινήτου, για να μπορέσει το 
Δικαστήριο να διαγνώσει πρώτα τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Νόμου 81(Ι)/2011, πριν 
υπεισέλθει στο εύλογο και δίκαιο του άρθρου 12 του ιδίου 
Νόμου. Εάν υπάρχουν προγενέστεροι εμπράγματοι πιστωτές, 
η αίτηση να επιδοθεί σε αυτούς. Η αίτηση ορίζεται για 
περαιτέρω απόδειξη/επίδοση σε τυχόν 
προγενέστερους εμπράγματους πιστωτές την 
24.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 839/2020 Δίδεται άδεια για έκδοση και επίδοση Ειδοποίησης 
Τριτοδιάδικου ως η παράγραφος 1 της αίτησης.  Ο Εναγόμενος 
να προωθήσει τη σύνταξη του παρόντος Διατάγματος του 
Δικαστηρίου εντός δέκα (10) ημερών από σήμερα και εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη σύνταξη του Διατάγματος να 
επιδώσει στον Τριτοδιάδικο την Ειδοποίηση Τριτοδιάδικου, 
αντίγραφο του Κλητηρίου Εντάλματος και όλων των 
δικογράφων τα οποία επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στην αγωγή. 
Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 634/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 09.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση έως 10 ημέρες προηγουμένως, έξοδα στην 
πορεία όχι εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 1145/2020 Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης, τα οποία, λόγω της 
υγειονομικής κατάστασης, να μην εκτελεστούν, εκτός εάν το 
Δικαστήριο δώσει προηγουμένως οδηγίες για ενεργοποίηση. Η 
αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 09.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 



 

27.  ΑΓΩΓΗ 1477/2020 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένσταση από 
πλευράς της Καθ’ ης η αίτηση 2. Σε κάθε περίπτωση, λόγω και 
της φύσης της αίτησης, η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 22.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
τυχόν ένσταση από μέρους της Καθ’ ης η αίτηση 2, εάν δεν 
καταχωρίστηκε ήδη και απλά δεν βρίσκεται στον φάκελο, να 
καταχωριστεί μέχρι την 17.03.2021 ώρα 12:00μ.. Τα έξοδα 
στην πορεία της αίτησης, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 
του Ενάγοντος/Αιτητή ή της Εναγόμενης 1/Καθ’ ης η αίτηση. 
 

 

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 29.03.2021 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 07.04.2021 Πρέπει 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 

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.      

2.  4343/2013 ΑΤΥΧΗΜΑ 02.04.2021 Νομικό θέμα επί 
κοινής 
πραγματικής 
βάσης και 1 
συντ. μάρτυρας 

3.  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 
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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 04.03.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 1398/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 5.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

2. Αγωγή 1709/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.9.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

3. Αγωγή 535/19 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση για τον εναγόμενο 4 την 

17.11.2021 στις 11.00. Οι δικηγόροι των εναγόντων να 

ενημερώσουν την επόμενη φορά ως προς το ποια ήταν η πορεία 

της αγωγής αναφορικά με τον εναγόμενο 2.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 104/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.10.2021 στις 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

5. Αγωγή 4266/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.9.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

6. Αγωγή 594/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

7. Αίτηση 331/19 Η αίτηση ορίζεται για Περαιτέρω Απόδειξη μέσω καταχώρησης 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης την 18.5.2021 στις 9.00.  

Έξοδα στην πορεία. 



8 Αγωγή 2192/15 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 7.10.20 ορίζεται για Επίδοση την 

3.6.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

9. Αγωγή 1925/12 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 12.5.20 ορίζεται για Επίδοση για 

τελευταία φορά την 4 .6.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

10. Αγωγή 2852/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.9.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αγωγή 162/18 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημ. 

1.12.20 εναντίον του εναγομένου 2 ορίζεται για Απόδειξη την 

8.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

12. Aγωγή 2499/20 Η αίτηση ημ. 1.12.20 ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.2021 στις 9.00 

έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο δικηγόρος των εναγόντων στο 

ηλεκτρονικό μήνυμα της εναγόμενης ημ. 3.3.21.  Έξοδα στην 

πορεία. 

13. Αγωγή 4310/13 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 5.11.19 απορρίπτεται λόγω μη 

επίδοσης άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας.  

Περαιτέρω καμία ενημέρωση δεν έλαβε το Δικαστήριο αναφορικά 

με την πιο πάνω υπόθεση από τους δικηγόρους των αιτητών.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

14. Αγωγή 903/20 Η αίτηση ημ. 7.7.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του 

ενάγοντα και εναντίον των εναγόμενων 1 και 2 εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής.   

Περαιτέρω στο φάκελο της υπόθεσης εκκρεμεί αίτηση για 

ειδοποίηση τριτοδιαδίκου ημ. 19.2.21.  Το Δικαστήριο διαπιστώνει 

όμως ότι στο φάκελο του Δικαστηρίου υπάρχουν δύο ξεχωριστά 

σημειώματα εμφάνισης εκ μέρους των εναγομένων με 

διαφορετικούς δικηγόρους.  Ως εκ τούτου να ξεκαθαριστεί ποιος 

τελικά είναι ο δικηγόρος των εναγομένων 1 και 2, αφού δεν 

υπάρχει στο φάκελο η όποια ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου. Η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες την 23.3.2021 στις 9.00 για να 

ξεκαθαρίσουν οι δικηγόροι το θέμα αυτό, έτσι ώστε να επιληφθεί 

το Δικ. και της αίτησης ημ. 19.2.2021 την ίδια ημέρα. 



 
 

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. 

15. Αίτηση 50/21 Με βάση τα όσα αναφέρονται στην ένορκη δήλωση για το ποιος 

είναι ο μέτοχος της εταιρείας, διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει 

αντιστοιχία με το τεκμήριο 4 που επισυνάπτεται, αφού σε αυτό 

φαίνονται άλλα πρόσωπα.   

Η αίτηση ορίζεται για Περαιτέρω Απόδειξη την 26.3.2021 στις 

9.00.  Συμπληρωματική ένορκη που να ξεκαθαρίζει το θέμα να 

καταχωρηθεί 3 ημέρες προηγουμένως.  Χωρίς έξοδα. 

16. Παρ. αρ. 2/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.10.2021 στις 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

17. Αγωγή 2742/18 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.11.2021 στις 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

18. Γεν. Αιτ. 136/20 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 

20.5.2021 στις 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών 

από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

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 10.03.21 Συνεχιζόμενη 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ κας ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΗΝ 4.3.2021 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο κος ΧΡ. ΠΑΠΑΛΛΑΣ 

 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 1624/16 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 22.4.2021 στις 9.00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

2. Αγωγή 2334/16 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 22.4.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

3. Αγωγή 485/19 Η αίτηση ημ. 2.7.20 ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη την 16.4.2021 

στις 9.00 εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης δύο 

ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 484/19 Η αίτηση ημ. 1.7.20 ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη την 16.4.2021 

στις 9.00 εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης δύο 

ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.  Η ειδοποίηση 

αλλαγής δικηγόρου να καταχωρηθεί στο φάκελο του δικαστηρίου 

μέχρι τότε. 

5. Αγωγή 1899/19 Η αγωγή ορίζεται την 23.4.2021 στις 9.00 για Οδηγίες.  Δίδονται 

οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 30 ημερών από σήμερα 

προβούν 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. Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή 2549/17 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 23.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

7. Αγωγή 2539/18 Η αίτηση ημ. 20.2.20 ορίζεται για Δήλωση διατάγματος την 

31.3.2021 στις 9.00.  Το Ε/Σ να παραμείνει ανεκτέλεστο. 



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 04.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3317/20 ορίζεται για ακρόαση  στις 16.04.2021 για κατηγ. 1 και 2 και έλεγχο για 

κατηγορούμενο 3  στις (10:30) 

8189/20 ορίζεται για ακρόαση στην κατηγορία 2 και γεγονότα και ποινή στην 

κατηγορία 1 στις 17.09.2021   στις (10:30) 

19776/19 ορίζεται για ακρόαση στις 23.09.2021 στις (10:30) 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις  (09:00) 

11137/20 28.04.2021 

 
 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  28.04.21 στις 9 π.μ.) 

16175/20 

16176/20 Έγινε απόδειξη 

16177/20 

16178/20 

16179/20 Έγινε παραδοχή 

16180/20 Έγινε παραδοχή 

16181/20 

16182/20 

16184/20 Έγινε απόδειξη 

16185/20 



16919/20 Ορίζεται 28.04.2021 και ώρα 08:30 για Απάντηση.  Το Ε/Σ υπό 

αναστολή 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

12197/20 

12198/20 

12199/20 

12200/20 

12203/20 

12204/20 

12259/20 

12261/20 

12265/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 4.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

17637/17 ορίζεται 18.5.21 (10:30)  

12777/19 ορίζεται στις 24.6.21 (10:30)  

3583/18 ορίζεται στις 22.6.21 (10:30)  

745/19 ορίζεται στις 22.6.21 (10:30)  

19258/19 ορίζεται στις 22.6.21 (10:30)  

2783/20 ορίζεται στις 24.6.21 (10:30)  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1013/21 ορίζεται στις 12.4.21 (09:00) 

1149/21 ορίζεται στις 12.4.21 (09:00) 

 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 12.4.21 

 

8050/21 

8046/20 

8053/20 

8054/20 

14734/20 

15452/20 

9134/20 

 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

04/3/2021 

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 04.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

276/20 απάντηση για κατ.  στις  11.5.21  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. 

 

18731/18 γεγονότα & ποινή για κατ.  στις  22.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.    Ο 

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

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

5296/19 ακρόαση για κατ. 1, 2  στις  6.7.21  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. 

 

20915/19 ακρόαση για κατ.  στις  7.7.21  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. 

 

3748/20 ακρόαση για κατ.  στις  6.7.21  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. 

 

7870/18 ακρόαση για κατ.  2, 4, 5  στις  7.7.21  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. 

 



Ν.Α. 669/20 για εξέταση 11.5.21 ώρα 9.00 π.μ. 

15994/20 επίδοση στις 11.5.21 

8170/20 επίδοση στις 11.5.21 

8176/20 επίδοση για κατ. 1 & 2 στις 11.5.21 

 

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 4.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

1724/18 oρίζεται για ακρόαση στις 18.6.21(10:30) 

11701/18 oρίζεται για ακρόαση στις 18.6.21 (10:30) 

1240/19 ορίζεται για ακρόαση στις 18.6.21 (10:30)  

21035/19 ορίζεται για ακρόαση στις 18.6.21 (10:30)  

8215/20 ορίζεται για ακρόαση στις 18.6.21 (10:30) 

11141/20 oρίζεται στις για ακρόαση στις 18.6.21 (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 6.4.21 (09:00) 

3008/20 

11176/20 

11687/20 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ στις 6.4.21 (09:00) 

3579/20 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΩΓΕΣ για εξέταση στις 6.4.21 (09:00) 

610/20 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

 



 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 4.6.21 (09:00) 

14480/20 

14481/20 

14483/20 

14485/20 

14487/20 

14488/20 

14489/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

4 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 4.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Θανατική Ανάκριση 17/19 ορίζεται για Εξέταση στις 20.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• Νομική Αρωγή 812/20 ορίζεται για Εξέταση στις 6.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5839/20 ορίζεται για Απάντηση στις 6.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

•  5459/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 6.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  6119/19 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγ. 2 στις 6.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  18714/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 6.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  19192/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 6.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  19861/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 6.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  23421/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 2.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  24495/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 2.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  795/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 2.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  1835/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 2.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  2344/20 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγ. 1 στις 2.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση 

και που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να ξεκινά, θα ενημερώνονται οι 

δικηγόροι 5 ημέρες προηγουμένως. 

 

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 24.6.21 στις 9:00 π.μ.   



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 04.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 22.04.2021 

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


MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

4.3.21 

 

1. Περιουσιακές Διαφορές 53/18 – Κυρίως για Ακρόαση στις 

24.6.21 η ώρα 10.30 π.μ.  Δίδεται παράταση χρόνου για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εντός 15 ημερών από 

σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 1 

μηνός από σήμερα. 

2. Διατροφή 272/19 – Προσωρινό διάταγμα για Ακρόαση στις 

16.3.21 με γραπτές αγορεύσεις.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  

Ένσταση μέχρι 11.3.21.  Η Κυρίως ορίζεται για Απόδειξη στις 

16.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

μέχρι 11.3.21 

3. Γονική Μέριμνα 298/16 – Οδηγίες 16.3.21.  Δίδεται παράταση 

χρόνου για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους 

του Αιτητή μέχρι 12.3.21.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την 

υπόθεση ως επίσης και η Λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας 

που χειρίζεται την υπόθεση να είναι παρόντες. 

4. Γονική Μέριμνα 408/19 – Ακρόαση 24.6.21 η ώρα 10.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες εκ νέου στον Πρωτοκολλητή να ειδοποιήσει 

το Γραφείο Ευημερίας για την ετοιμασία της έκθεσης. 

5. Γονική Μέριμνα 157/20 – Ορίζεται για Επίδοση στις 6.4.21 

6. Γονική Μέριμνα 279/20 – Συμμόρφωση στις 6.4.21 

7. Γονική Μέριμνα 328/20 – Μονομερής αίτηση ημερ. 23.2.21 

ορίζεται για Επίδοση στις 18.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

8. Γονική Μέριμνα 192/20 – Κυρίως ορίζεται για Απόδειξη στις 

18.3.21 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 16.3.21.  



Μονομερής αίτηση ημερ. 2.7.20 ορίζεται για Ακρόαση 

(γραπτές αγορεύσεις) ορίζεται στις 18.3.21.  Ένσταση μέχρι 

16.3.21.  Το Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει το Γραφείο 

Ευημερίας για την ετοιμασία της έκθεσης. 

9. Γονική Μέριμνα 271/20 (κας Χ’Αθανασίου) – Επίδοση 6.4.21 

10. Γονική Μέριμνα 253/20 – Απόδειξη 23.3.21 εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 19.3.21.  Δίδονται οδηγίες στο 

Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει το Γραφείο Ευημερίας για την 

ετοιμασία της έκθεσης. 

11. Περιουσιακές Διαφορές 40/19 – ΚΕΘ στις 30.3.21.  

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 

Ανταπαίτηση μέχρι 26.3.21 

12. Περιουσιακές Διαφορές 19/17 ( κας Χ’Αθανασίου) Οδηγίες 

στις 16.3.21.  Δίδεται παράταση χρόνου στην Αιτήτρια για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι 12.3.21 

13. Διατροφή 296/18 – Δίδονται οδηγίες προς την Αιτήτρια όπως 

εντός 10 ημερών από σήμερα καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία της και παραδώσει αντίγραφο στο δικηγόρο του 

Καθ΄ου η αίτηση.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες προς τον 

Καθ΄ου η αίτηση όπως εντός 10 ημερών από την εκπνοή της 

πιο πάνω προθεσμίας και νοουμένου ότι η Αιτήτρια θα έχει 

συμμορφωθεί, καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και 

παραδώσει αντίγραφο της στο δικηγόρο της Αιτήτριας. 

Η Κυρίως ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

22.4.21.  Τυχόν αιτήσεις για αντεξέταση δύναται να 

καταχωρηθούν πριν την ημερομηνία ακρόασης. 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 4.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

315/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει e-mail από πλευράς 

του Αιτητή με το οποίο ζητείται αναβολή της υπόθεσης, καθ’ ότι ο κ. Βραχίμης που 

χειρίζεται την υπόθεση θα βρίσκεται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού 

Δικαστηρίου σε ακρόαση εφέσεως.  Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση δεν φέρει καμία 

ένσταση.  Ζητείται από κοινού μια νέα ημερομηνία εντός Απριλίου.  Η υπόθεση 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 22.4.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

466/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Την προηγούμενη φορά ανα-

φέρθηκε από τους συνηγόρους ότι είναι πολύ κοντά να διευθετήσουν την υπόθεση, ότι 

υπήρξαν συζητήσεις, υπάρχει κάποιο χάσμα το οποίο πιστεύουν ότι θα γεφυρώσουν 

και ως εκ τούτου έχει ζητηθεί μια νέα ημερομηνία.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

370/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

υποθέσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί και λόγω των 

καθυστερήσεων που έχουν προκύψει με την πανδημία, το Δικαστήριο αδυνατεί να 

αρχίσει την ακρόαση της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, θα δοθεί μια νέα ημερομηνία.  Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 7.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

486/17  Υπάρχει γραπτό αίτημα για ορισμό της υπόθεσης σε μια νέα 

ημερομηνία για τον λόγο ότι εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου αίτηση για 

άδεια συνέχισης της διαδικασίας, που είναι ορισμένη στις 9.3.2021.  Ενόψει τούτου, η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 13.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ.  Μέχρι τότε να γίνουν 

όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τροποποίηση του τίτλου της αίτησης, ώστε να 

συνεχιστεί η διαδικασία ενώπιον του εκκαθαριστή. 

75/19  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση και 

από τις δύο πλευρές με την καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας.  Για σκοπούς προγραμματισμού της υπόθεσης, ορίζεται για οδηγίες στις 

16.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

241/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης και 

διευθέτησης της.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν ανάλογα το 

Δικαστήριο.  Προτιμότερο, ωστόσο, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 



341/19  Η υπόθεση έχει παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης.  Οι 

συνήγοροι να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο γι’ 

αυτόν τον σκοπό. 

237/20  Υπάρχει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από μέρους της 

Αιτήτριας.  Δεν υπάρχει από μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση.  Παρατείνεται ο χρόνος 

μέχρι τις 31.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.4.2021, η ώρα 

9.00 π.μ. 

239/20  Έχει καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές με βάση τη Δ.30.  Αναμένεται από τους 

συνηγόρους όπως κοινοποιήσουν τις θέσεις τους σε σχέση με την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης.  Αν οι συνήγοροι είναι σε θέση να συζητήσουν την υπόθεση για εξώδικη 

διευθέτηση, θα ήταν καλό να βρίσκονται στο Δικαστήριο. 

340/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Ως εκ τούτου, 

δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 14.4.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 16.4.2021, 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 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

147/14 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

287/17 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 20/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

69/18 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 20/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 13/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

70/18 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 20/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 13/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

72/18 

 

 

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

10.30π.μ. 

 

170/18 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 13/05/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 27/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

256/18 

 

 

 

Η Αιτήτρια να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 20/04/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 



361/18 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 23/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 12/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

175/20 

 

 

 

 

 

Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων στην οποία να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται μέχρι τις 19/04/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

34/20 μέχρι 

52/20 

Οι Αιτητές να επιδώσουν την τροποποιημένη αίτηση στους 

Καθ’ ων η Αίτηση.  Οι Καθ’ ων η Αίτηση εντός 21 ημερών 

από την επίδοση να καταχωρήσουν τροποποιημένο 

έγγραφο εμφάνισης.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

To Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης συνένωσης αφού 

συμπληρωθούν τα δικόγραφα.  

 

 

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. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 4/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

532/16 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 1/12/2021 η ώρα 

10.00 π.μ. 

133/18 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

232/17 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

933/16 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 12/4/2021.  Να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο για τις προθέσεις των 2 μερών 

μέχρι την 5/4/2021. 

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 4/3/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

 

E150/18 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 4/6/2021 στις 11.00 π.μ. 

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

Να γίνει προσπάθεια για την εξώδική διευθέτησή της μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

  

E73/19 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

7/10/2021 στις 11.00 π.μ. 

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

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών. 

 

 

E58/20 

Αίτηση ημ. 26/2/2021 

Το αίτημα κρίνεται αιτιολογημένο.  Ο χρόνος καταχώρησης Απάντησης στην 

Ανταπαίτηση παρατείνεται για 30 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του 

διατάγματος.  Οι δικηγόροι των Αιτητών να ενημερώσουν πάραυτα τους δικηγόρους 

του Καθ’ ου για την εξασφαλισθείσα παράταση.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

E90/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

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

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

μέχρι 20/5/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να 

επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων. Mέχρι 

8/6/2021 να καταχωρηθεί κατάλογος κοινών παραδεκτών εγγράφων και 

γεγονότων.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17/6/2021.  Μέχρι τότε ο 

δικηγόρος των καθ’ ων να προσδιορίσει ποιο είναι το «άλλο αίτημα» που αξιώνει 

με το Παράρτημα του.  Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

K26/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

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

και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

μέχρι 20/5/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να 

επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.   

Επίσης, δίδονται οδηγίες στη Λειτουργό για να ετοιμάσει Έκθεση σε σχέση με το 

δίκαιο ενοίκιο του υποστατικού.   

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17/6/2021.  Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 


