
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

3256/19 H αίτηση ημερ. 13.3.2020 ορίζεται για οδηγίες 13.4.2021 (τελευταία φορά).  

Η Ενάγουσα θα πρέπει να καταχωρίσει την Έκθεση Απαίτησης μέχρι τότε.  Ο 

λόγος που παραχωρείται η νέα ημερομηνία είναι γιατί το Δικαστήριο σήμερα 

απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους. 

 

1620/18 Οι Αιτήσεις ημερ. 24.7.2019, 30.7.2019 και 12.4.2019 ορίζονται για οδηγίες 

14.5.2021, η ώρα 09.00.  

 

969/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 09.00.  Ο εξ ανταπαιτήσεως 

Εναγόμενος 2 να καταχωρίσει υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

3369/16 Η ακρόαση της αίτησης ημερ. 26.6.2020 αναβάλλεται.  Ορίζεται για 

ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 18.3.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

2929/16 Η αίτηση ημερ. 30.7.2020 ορίζεται για απόδειξη 21.5.2021, η ώρα 09.00 

εκτός αν καταχωριστεί υπεράσπιση από τον Εναγόμενο 1 μέχρι τότε.   

 

Η αίτηση ημερ. 9.12.2020 ορίζεται για απόδειξη εναντίον των Εναγομένων 7 

21.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

895/10 Η αίτηση ημερ. 4.2.2020 ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021 η ώρα 09.00.  Η 

αίτηση ημερ. 25.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021, η ώρα 09.00.  Τυχόν 

ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

4279/08 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 2.4.2021, η ώρα 

10.30.  Οι δικηγόροι να είναι έτοιμοι για την εκδίκαση της αγωγής χωρίς άλλη 

ειδοποίηση.  Τα έξοδα στην πορεία. 



 

 

5913/01 Η αίτηση ημερ. 31.10.2019 ορίζεται για οδηγίες 17.5.2021, η ώρα 09.00.  Οι 

δικηγόροι της Εναγομένης 3 να αναλάβουν να την παρουσιάσουν στο 

δικαστήριο την ημερομηνία  της ακρόασης. 

 

5825/12 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 15.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία.  Οι δικηγόροι των Εναγομένων να φροντίσουν 

ώστε να καταχωρίσουν στο Δικαστήριο ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου στο 

φάκελο του Δικαστηρίου. 

 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

12/20 Η κα Στ. Χατζηγιάννη, Π.Ε.Δ. έχει εξαιρεθεί από την υπόθεση και θα της 

επιληφθεί η κα Μ. Παπαδοπούλου, Π.Ε.Δ.  Δέστε Πινάκιο κας Μ. 

Παπαδοπούλου, Π.Ε.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 5.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

656/20 Η αίτηση ημερ. 23.6.2020 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των αιτητών. 

 

1940/19 Η αίτηση ημερ. 28.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση από τον Εναγόμενο 1 μέχρι τότε. 

 

3597/16 Η αίτηση ημερ. 13.8.2018 ορίζεται για οδηγίες 21.5.2021, η ώρα 09.00, ώστε 

να προγραμματιστεί από το φυσικό της Δικαστή. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

3594/16 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 28.5.2021, η ώρα 

09.00, ώστε να προγραμματιστεί από το φυσικό της Δικαστή.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

4719/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 25.5.2021, η ώρα 09.00 ώστε να 

προγραμματιστεί από το φυσικό της Δικαστή. 

 

1277/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για οδηγίες 26.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

3394/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 25.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

2022/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 24.5.2021, η ώρα 09.00.  Τυχόν αίτηση για 

τροποποίηση εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωριστεί μέχρι τότε και να 

οριστεί την ίδια ημερομηνία. 

 



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

5.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 200/18 Η αίτηση ημερ. 16.6.2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 6.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 847/20 Η αίτηση ημερ. 13.10.2020 απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 5403/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

28.9.2021 ώρα 10.30 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 224/14 Η αίτηση ημερ. 2.9.2020 ορίζεται για οδηγίες την 

30.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Οποιαδήποτε αίτηση 

τυχόν καταχωριστεί να οριστεί εκείνη την 

ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία εν πάση 

περιπτώσει όχι εναντίον των Εναγομένων. 

 

Αίτηση αρ. 60/21 Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρισης νέας. 

 

Αίτηση Αλλοδαπή αρ. 12/20 Επιλαμβάνομαι των δύο μονομερών αιτήσεων 

ημερ. 1.3.2021 σήμερα κατόπιν αιτήματος των 

συνηγόρων. Δίδεται και στις δύο άδεια για 

καταχώριση εμφάνισης υπό αίρεση στην 

Αλλοδαπή Αίτηση. Δίδονται οδηγίες όπως εντός 

45 ημερών από σήμερα οι Καθ’ων η Αίτηση αρ. 

1 και 2 καταχωρίσουν αίτηση για παραμερισμό 

της Κυρίως Αίτησης ή της επίδοσης της 

Αλλοδαπής Αίτησης ή του διατάγματος για 

επίδοση εκτός δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση όπου 

δεν καταχωριστεί αίτηση ως ανωτέρω εντός 45 

ημερών η Εμφάνιση θα θεωρηθεί χωρίς αίρεση. 

Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 

26.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

 

5.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 188/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 22.9.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2906/14 Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες την 8.4.2021 ώρα 8.45π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 323/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 8.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3872/10  Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση την 2.4.2021 ώρα 

10.30π.μ.. Ο συνήγορος του Εναγόμενου να 

αναλάβει να παρουσιάσει τον πελάτη του. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 214/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 30.3.2021 ώρα 

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

Έξοδα στη πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 5-3-21 

 

Αγωγή αρ. 2549/20 Η Αίτηση ημερ. 6/11/20 επαναορίζεται για Οδηγίες 
την 2/4/21 ώρα 09:00.  Το Προσωρινό Διάταγμα σε 
ισχύ.  Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εις βάρος των 
Εναγομένων.  Δεν απαιτείται η παρουσία των 
συνηγόρων την ως άνω ημερομηνία. 

 

Διαχ. αρ. 545/13 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 18/6/21 και ώρα 
09:00 π.μ.  Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα.  
Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 1/6/21. Μόλις 
καταχωρηθόυν οι Ενδιάμεσοι ή Τελικοί 
Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 
Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Παρακαλώ το 
Πρωτοκολλητείο όπως επιδώσει στη διαχειρίστρια 
κλήση για να είναι παρούσα την ανωτέρω 
ημερομηνία.  

 

Αγωγή αρ. 1150/20 Η Αίτηση ημερ. 24/6/20 ορίζεται για Ακρόαση την 
22/4/2021 ώρα 09:00. Ο χρόνος για την 
καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 31/3/21.  
Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Έξοδα 
επιφυλάσσονται.  Η ακρόαση θα διεξαχθεί στη βάση 
γραπτών αγορεύσεων. 

 

Αγωγή αρ. 2528/15 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 27/5/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 2043/14 Η Αίτηση ημερ. 23/2/21 (μονομερής αίτηση) ορίζεται 
για Επίδοση την 20/4/2021 ώρα 09:00.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 378/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 20/5/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 2429/20 Η Αίτηση ημερ. 22/12/20 επαναορίζεται για 
περαιτέρω Απόδειξη την 5/4/21 ώρα 09:00.  Σημ. Η 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση στην οποία 
αναφέρονται οι συνήγοροι στο ηλεκτρονικό μήνυμα 
δεν υπάρχει στον φάκελο του Δικαστηρίου.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.  Παρακαλώ τους συνηγόρους να 
είναι παρόντες κατά την επόμενη δικάσιμο και να 
είναι έτοιμοι να αγορεύσουν προς υποστήριξη του 
αιτήματος τους. 

 



Αγωγή αρ. 97/20 Η Απόφαση επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 
19/3/21 ώρα 09:00.  Έξοδα επιφυλάσσονται.  Την 
ίδια ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες η αίτηση 
ημερ. 16/1/20 και η κλήση για οδηγίες ημερ. 
5/11/20.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  5/3/2021 

 

 

Αρ. Αγωγής 640/17 Η αίτηση είναι ορισμένη για περαιτέρω εξέταση.  
Αμφότεροι οι δικηγόροι έχουν καταχωρίσει γραπτές 
αγορεύσεις.  Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Έξοδα 
δίκης.  Το διάταγμα σε ισχύ. 

 

Αρ. Αγωγής 431/19 Αίτηση ημερ. 9.12.19 που αφορά τον Εναγόμενο 
2/Αιτητή και τους Ενάγοντες/Καθ΄ων η Αίτηση.  
Η απόφαση επιφυλάσσεται. Έξοδα δίκης. 

 Αιτήσεις ημερ. 24.10.19, 3.6.19 και 23.9.19.  Οι 
Αιτήσεις ορίζονται για Οδηγίες την 14.5.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 691/16 Αίτηση έρευνας ημερ. 7.7.20.  Ορίζεται για 
Ακρόαση στις 14.5.21 ώρα 8:30 π.μ.  Ο Καθ΄ου η 
αίτηση να ετοιμάσει ένορκη δήλωση σε σχέση με τα 
περιουσιακά του στοιχεία.  Η ένορκη δήλωση να 
καταχωρηθεί μέχρι 10.5.21.  Ο Καθ΄ου η αίτηση να 
είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Οι 
δικηγόροι να είναι έτοιμοι για την εξέταση του 
Καθ΄ου η αίτηση κατά την πιο πάνω ημερομηνία. 

 

Αρ. Αγωγής 1036/19 Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρισης 
υπεράσπισης, ημερ. 17.9.20.  Δίδεται άδεια στο 
γραφείο Τορναρίτης Law Firm να αποσυρθούν από 
δικηγόροι της Εναγομένης και εκδόθηκε απόφαση. 

 

Αρ. Αγωγής 5517/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 1.12.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3154/17 Αίτηση ημερ. 15.5.20.  Η Αίτηση έρευνας ορίζεται 
για Οδηγίες την 14.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία.  Οι Καθ΄ων η Αίτηση 1 και 2 να 
ειδοποιηθούν από τους Δικηγόρους τους να είναι 
παρόντες. 

 



Αρ. Αγωγής 2008/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1581/17 Αίτηση ημερ. 27.5.20.  Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο 
του εντάλματος σύλληψης την 14.5.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 1520/17 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό την 
ολοκλήρωση των εγγράφων προτάσεων την 
14.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1818/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 331/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 14.5.21 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. Αιτ./Έφεση 401/16 Η Αίτηση/Έφεση ορίζεται για Οδηγίες για Καθ΄ου η 
Αίτηση 2 και Απόδειξη για Καθ΄ου η Αίτηση 1 την 
14.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση από Καθ΄ου 
η Αίτηση 2 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία 
διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αίτ./Έφεση 341/20 Η Αίτηση/Έφεση ορίζεται για Ακρόαση την 15.4.21 
ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές αγορεύσεις)  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν./Αίτ. 92/09 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 18.11.20.  Η 
Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 14.5.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  
Έξοδα στην πορεία.  Εναντίον των Καθ΄ων η Αίτηση 
1 και 2 εκδίδονται εντάλματα σύλληψης τα οποία να 
παραμείνουν ανεκτέλεστα. 

 

 

 

 



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    5/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

75/16 

Ορίζεται για έλεγχο στις 13.4.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και τελικοί 

λογαριασμοί να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Εάν δεν καταστεί εφικτό 

να κατατεθούν τελικοί λογαριασμοί τότε να καταχωρηθούν ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί εντός του πιο πάνω ορισθέντος χρόνου.  Το ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του διαχειριστή να εκδοθεί και να δοθεί πάραυτα για εκτέλεση.  13.4.21 

ορίζεται για έλεγχο το ένταλμα σύλληψης.  Όταν συλληφθεί ο διαχειριστής να 

παρουσιαστεί το συντομότερο ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

 

5234/15 

Η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων του Ενάγοντα θεωρείται ως 

εκπρόθεσμα καταχωρηθείσα.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.5.21 και 

ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να 

καταχωρηθεί εκ μέρους και των δύο πλευρών και να ανταλλαγεί μεταξύ τους 

μέχρι 12.5. ΄Εξοδα στη πορεία.   

 

 

396/20 

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

διαταγή για έξοδα. Η παρουσία του δικηγόρου της αιτήτριας κρίνεται 

απαραίτητη.  

 



3/20 – Αίτηση ημερ. 24.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 12.3.21 και ώρα 9:00.  Σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αίτησης.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται 

απαραίτητη.  

 

 

3612/14 

Η αίτηση ημερ. 7.8.17 για τον Εναγόμενο 4 ορίζεται για απόδειξη στις 11.3.21 

και ώρα 9:00.  Η αγωγή για τους Εναγομένους 1, 2, 3 ορίζεται για οδηγίες στις 

11.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων 

των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη. 

 

3788/09 – Αίτηση ημερ. 18.11.20 

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

έξοδα. 

 

645/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 9.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. Η παρουσία των δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη.  

 

2516/16 – Αίτηση ημερ. 18.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 16.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Οι δικηγόροι να καθορίσουν  τα έξοδα της αίτησης τροποποίησης 

ημερ. 18.9.20. 

 

3323/17 

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 18.1.22 και ώρα 11:00.  

Σημερινά έξοδα στη πορεία.  

 

2506/19 – Αίτηση ημερ. 17.9.20 

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

Εναγομένων 1 έως 4  Καθ΄ ων η αίτηση αλληλέγγυα και ή κεχωρισμένα όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 

Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγ 



2815/20 – Αίτηση ημερ. 23.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 10.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. Η παρουσία του δικηγόρου των αιτητών κρίνεται απαραίτητη. 

 

1413/19 – Αίτηση ημερ. 23.2.21 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι 1 και 2 της αίτησης.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

 

621/09 

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

 

 

999/13 – Αίτηση ημερ. 9.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 13.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 
έξοδα.  

 

 

1894/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 8.3.21 και ώρα 9:30. Για το αποτέλεσμα οι 

συνήγοροι των αιτητών θα ειδοποιηθούν μέσω του Πρωτοκολλητείου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  5.3.2021 

 

 

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

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

 

 

2185/05 

Η αίτηση ημερ. 18.11.20 ορίζεται στις 8.4.21, ώρα 09.00 για οδηγίες 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση – Εναγόμενης 5, το 

οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 8.4.21 

Έξοδα στην πορεία  

 

396/11 

30.3.21 για προγραμματισμό συνέχισης ακρόασης, ώρα 09.00 π.μ. 

 

Αίτηση 37/21 

30.3.21 για περαιτέρω εξέταση, για να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής, 

ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

Αίτηση 555/20 

Ορίζεται στις 10.3.21, ώρα 09.00 π.μ. που είναι ορισμένη και η αίτηση ημερ. 

26.2.21, έτσι ώστε να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γενική Αίτηση 588/12 

Η αίτηση ημερ. 18.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 31.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και την 27.5.21 



Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση στη Γενική Αίτηση 

2, το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που 

έχει οριστεί η αίτηση 

31.5.21 έλεγχο εντάλματος σύλληψης 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  

 

Γεν. Αίτηση 588/14 

Η αίτηση ημερ. 18.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 31.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και την 27.5.21 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση, το οποίο να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί η 

αίτηση. 

31.5.21 έλεγχο εντάλματος σύλληψης 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  5.3.2021 

 

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  5.3.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

 

3159/13 

Οδηγίες 8.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Για σήμερα τα έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής  

 

Συνενωμένες Παραπ. 14/13 και 17/13 

Ακρόαση 7.6.21, 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 

 

3907/14 

Ακρόαση 4.10.21, 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 

 

868/15 

Ακρόαση 5.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

  

3753/16 Ακρόαση 6.10.21, ώρα 11.00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα  



3037/17 

Ακρόαση 8.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

231/18 (αίτηση ημερ. 29.7.20) 

Επίδοση 10.6.21, ώρα 08.45 π.μ., τελευταία φορά. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

553/18 

Επίδοση 10.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

348/20 

Η αίτηση ημερ. 2.12.20 ορίζεται για οδηγίες στις 3.6.20, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

  

1247/20  

H αίτηση ημερ. 17.7.20 και το εκδοθέν διάταγμα ημερ. 21.7.20 ορίζονται στις 

8.3.21 για Οδηγίες. 

Το διάταγμα ημερ. 21.7.20 παραμένει  σε ισχύ μέχρι τότε 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1447/20 

20.5.21 Οδηγίες και προγραμματισμό, ώρα 09.00 π.μ. 

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

έτοιμες να δηλώσουν ποιες οδηγίες επιθυμούν να εκδοθούν δυνάμει των 

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

αποσύρουν κάποια από τα αιτήματα τους που έχουν σημειώσει επί του 

Παραρτήματος, Τύπος 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει  



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

ήδη καλυφθεί  

 

Γεν. Αίτηση 596/10 (αίτηση ημερ. 18.11.20) 

Επίδοση 31.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 125/15 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση 1 στη Γενική 

Αίτηση.   

Η αίτηση ημερ. 18.11.20 ορίζεται για οδηγίες, προγραμματισμό και για έλεγχο 

του εντάλματος σύλληψης που εξεδόθηκε εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση στη 

Γενική Αίτηση 1, στις 3.6.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1, να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί η 

αίτηση 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της 

 

Γεν. Αίτηση 656/13 (αίτηση ημερ. 18.11.20) 

7.6.21 επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 670/11 (αίτηση ημερ. 18.11.20) 

4.6.21, ώρα 08.45 για επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση 2, 3 και 4 

 

 

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

9.6.21 επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 1037/13 (αίτηση ημερ. 18.11.20) 

8.6.21 επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση 2, ώρα 08.45 π.μ. 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 05/03/21 

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 1003/15  

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 18/10/21 και ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αιτ. Εταιρείας 57/21 

Εκδίδονται διατάγματα ως η αίτηση. Χωρίς έξοδα. 

 



Αρ. Αγωγής 1721/13  

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 14/5/21 και ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1755/13 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 21/05/21. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτηση 589/14 – Αίτηση ημερ. 18/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 11/05/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγ. 2567/19 

Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 08/11/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 549/20 – Αίτηση ημερ. 23/07/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της αιτήτριας και 

εναντίον των καθ’ ων η αίτηση αρ.1 και αρ.3 αλληλέγγυα και/ή ομού όπως αυτά 

θα υπολογιστούν και εγκριθούν και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας.  

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον του εναγόμενου αρ.2 χωρίς 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2826/14 

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 11/10/21 και ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 421/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 21/01/20 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης από τους εναγόμενους παρατείνεται 

για περίοδο 30 ημερών από σήμερα. Εντός της ίδιας περιόδου να δοθούν 

φωτοαντίγραφα στην ενάγουσα   

Η κλήση ορίζεται για οδηγίες στις 26/04/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

Η ανταπαίτηση των εναγόμενων απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των 

εναγόμενων – εξ’ ανταπαιτήσεως εναγόμενων και υπερ της ενάγουσας – εξ’ 



ανταπαιτήσεως εναγόμενης, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο λόγω μη καταχώρησης κλήσης για οδηγίες 

δυνάμει των προνοιών της Δ.30. 

 

Αρ. Αγωγής 3575/16 – Αίτηση ημερ. 19/06/19 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1032/14 

Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 16/04/21 και ώρα 9:00. Δικηγόροι και διάδικοι 

παρόντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 18/13 – Αίτηση ημερ.27/05/20 και 09/09/20 

Ορίζονται και οι δυο αιτήσεις στις 27/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση από 

πλευράς καθ’ ων η αίτηση 1 – 4 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Το Ε/Σ εναντίον 

των καθ’ ων η αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 

Τυχόν αίτηση για συμπληρωματική – απαντητική ένορκη δήλωση να 

καταχωτηθεί εντός 30 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

Οι δικηγόροι και οι διάδικοι να είναι παρόντες την επόμενη δικάσιμο και οι καθ’ 

ων η αίτηση να ενημερωθούν σχετικά από το δικηγόρο τους. 

 

Αρ. Αγωγής 1554/20 – Αίτηση ημερ. 09/10/20 

Αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ αιτητών όπως υπολογιστούν και 

εγκριθούν πληρωτέα στο τέλος. 

 

Αρ. Αγωγής 1332/20 – Αίτηση ημερ. 05/10/20 

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

τουλάχιστον δυο μέρες πριν. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 290/20 – Αίτηση ημερ. 23/02/21  

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της αίτησης με τη διαφοροποίηση 

όπως η ανανέωση είναι για 6 και όχι για 12 μήνες όπως ζητείται. 

Χωρίς έξοδα. 

 



Αρ. Αγωγής 1986/19 

Αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα. Προηγούμενες διαταγές 

ακυρώνονται 

 

Αρ. Αγωγής 919/19 – Αίτηση ημερ. 26/09/19 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον της καθ’ ης η αίτηση αρ.1 με 

έξοδα υπερ της αιτήτριας και εναντίον της καθ’ ης η αίτηση, όπως υπολογιστούν 

και εγκριθούν και θα είναι πληρωτέα στο τέλος. Νοείται ότι τα έξοδα θα είναι 

αλληλέγγυα και/ή ομού με τους εναγόμενους 2 και 3 μέχρι την 28/02/20 και 

έπειτα μόνο εναντίον της εναγόμενης αρ.1. 

 

Αρ. Αγωγής 334/18 – Αίτηση ημερ. 22/10/20 

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

καταχωρηθεί μέχρι 2 μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 323/11 – Αίτηση ημερ. 18/11/20 

Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων η αίτηση αρ.1 και αρ.2. Η αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες και το Ε/Σ  για έλεγχο στις 27/04/21 και ώρα 9:00. Να εκτελεστούν 

μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αιτ. 247/15 – Αίτηση ημερ. 16/07/20 

Ορίζεται για ακρόαση στις 26/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί τουλάχιστον 10 μέρες πριν την πιο πάνω ημερομηνία. Τα Ε/Σ να 

παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε. Δικηγόροι και διάδικοι παρόντες στο 

δικαστήριο. 

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον της Αιτήτριας. 

 

Αρ. Αγ 405/18 – Αίτηση ημερ. 16/07/20 

Η αίτηση αποσύρεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγ. 5182/12 

Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται στις 16/03/21 και ώρα 11:00. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 05.03.2021 
 

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.501/1997 Η αίτηση είναι ορισμένη για επίδοση. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε το 
Δικαστήριο έχει ενημερωθεί διαφορετικά. Η αίτηση ορίζεται 
για επίδοση την 10.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.681/1998 Με την αίτηση, ζητείται άδεια εκτέλεσης δικαστικής 
απόφασης που εκδόθηκε το 1998 (κατόπιν εγγραφής 
διαιτητικής απόφασης) για Λ.Κ.16.203,00 πλέον τόκους και 
έξοδα. Την 14.02.2000 εκδόθηκε διάταγμα μηνιαίων δόσεων 
εναντίον του Καθ’ου η αίτηση 2 και την 18.11.2008 (κατόπιν 
άδειας εκτέλεσης που δόθηκε ήδη μία φορά) εκδόθηκε 
διάταγμα μηνιαίων δόσεων εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 
και 3. Από το 1998 δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα 
εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 4 και 5, από το 2000 δεν 
λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 
1 και από το 2008 δεν λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα εναντίον 
των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 3. Σήμερα, η Αιτήτρια λέει πως το 
χρέος ανέρχεται σε €140.977,05 πλέον τόκους. Οι λόγοι για 
τους οποίους δεν λήφθηκαν μέτρα, που προβάλλονται, είναι 
συγχωνεύσεις και μετονομασίες του πιστωτή που όμως 
άρχισαν από το 2013 και αλλαγές στους δικηγόρους. Δεν 
αναφέρεται ο λόγος που η Αιτήτρια ζητά άδεια εκτέλεσης 
σήμερα και γιατί αυτό θα ήταν προς το συμφέρον της 
δικαιοσύνης. Το Δικαστήριο καθιστά την αίτηση δια κλήσεως, 
και ορίζει όπως αυτή επιδοθεί στους Καθ’ ων η αίτηση 1, 2, 
3, 4 και 5, για να ακουστούν. Η αίτηση ορίζεται για επίδοση 
την 10.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.34/2010 Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης, τα οποία, ενόψει της 
υγειονομικής κατάστασης και της εκπροσώπησης των Καθ’ ων 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



η αίτηση να μην εκτελεστούν, εκτός εάν το Δικαστήριο να 
δώσει διαφορετικές οδηγίες για ενεργοποίησή τους. Η αίτηση 
ορίζεται για οδηγίες την 10.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
τυχόν ένσταση ως τότε, έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.629/2010 Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, 
χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.528/2011 Η αίτηση είναι ορισμένη για οδηγίες και είχαν δοθεί οδηγίες 
να καταχωριστεί ένσταση έως σήμερα. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένσταση. Η αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 10.06.2021 ώρα 11:00 π.μ., σε περίπτωση 
που δεν έχει καταχωριστεί η ένσταση, να καταχωριστεί εντός 
περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα. Το ένταλμα σύλληψης να 
παραμείνει ανεκτέλεστο. Ο συνήγορος του Καθ’ ου η αίτηση 
να τον παρουσιάσει στο Δικαστήριο, για σκοπούς ακρόασης. 
Σε περίπτωση διευθέτησης, το Δικαστήριο να ενημερωθεί 
έγκαιρα, για να διαθέσει την ημερομηνία του. Τα έξοδα στην 
πορεία. 
 

6.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.528/2012 Η ώρα είναι 9:33 π.μ.. Καθ’ ων η αίτηση 1, 2 και 3 απόντες. 
Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση 1, 2 και 3, τα οποία, ωστόσο, να μην εκτελεστούν, 
ενόψει της υγειονομικής κατάστασης, μέχρι το Δικαστήριο να 
δώσει οδηγίες για ενεργοποίησή τους. Η αίτηση ορίζεται για 
οδηγίες/έλεγχο την 10.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 4620/2012 Η αίτηση είναι ορισμένη για Ακρόαση, ωστόσο δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε επικοινωνία από τους συνηγόρους των 
διαδίκων. Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 19.04.2021 
ώρα 11:00 π.μ.. Χωρίς έξοδα. Εάν θα διευθετηθεί η αίτηση, 
να ενημερωθεί το Δικαστήριο, για να διαθέσει την ημερομηνία 
του.  
 

8.  ΑΓΩΓΗ 5285/2012 Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης την 
26.03.2021 ώρα 9:30 π.μ., χωρίς έξοδα. Σε περίπτωση 
διευθέτησης, το Δικαστήριο να ενημερωθεί έγκαιρα, για να 
διαθέσει την ημερομηνία του.  
 

9.  ΑΓΩΓΗ 4621/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.05.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 5425/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.05.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.111/2014 Η αίτηση είναι ορισμένη για επίδοση. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε το 
Δικαστήριο έχει ενημερωθεί διαφορετικά. Η αίτηση ορίζεται 
για επίδοση την 10.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 



12.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.703/2014 Η αίτηση είναι ορισμένη για επίδοση. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε το 
Δικαστήριο έχει ενημερωθεί διαφορετικά. Η αίτηση ορίζεται 
για επίδοση την 10.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1086/2014 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό της Ακρόασης 
της, σύμφωνα με το πρόγραμμα που τηρεί η φυσική δικαστής 
της, την 31.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 3050/2014 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό της Ακρόασης 
της, σύμφωνα με το πρόγραμμα που τηρεί η φυσική δικαστής 
της, την 31.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 3452/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.09.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1631/2016 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό της Ακρόασης 
της, σύμφωνα με το πρόγραμμα που τηρεί η φυσική δικαστής 
της, την 31.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1506/2017 Η πλευρά της Ενάγουσας έχει προβεί σε ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων από τον Φεβρουάριο του 2020. Ο Εναγόμενος 
μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου, οι 
οποίες χρονολογούνται τον Δεκέμβριο του 2019. Η υπόθεση 
θα πρέπει να προωθηθεί. Ο Εναγόμενος, εντός μίας 
τελευταίας προθεσμίας περαιτέρω 20 ημερών, να προβεί σε 
ένορκη αποκάλυψη εγγράφων. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, 
η Ενάγουσα, εντός 40 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσει 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας, και 
ακολούθως, η πλευρά του Εναγόμενου να καταχωρίσει τον 
δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 10.06.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. Τυχόν άλλα 
προδικαστικά αιτήματα να προωθηθούν ως τότε. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1582/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.11.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 3619/2017 Η αίτηση να επιδοθεί στην πλευρά των Εναγόμενων. Ορίζεται 
για επίδοση την 12.03.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 242/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.12.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1232/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για προγραμματισμό, κατόπιν 
τροποποίησης των δικογράφων. Είναι ταχείας εκδίκασης. Η 
αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές) αγορεύσεις την 
26.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν περαιτέρω γραπτή 
μαρτυρία του Ενάγοντος μέχρι την 12.03.2021 ώρα 12:00μ. 
Τυχόν περαιτέρω γραπτή μαρτυρία των Εναγόμενων μέχρι 
την 19.03.2021 ώρα 12:00μ. Χωρίς έξοδα σήμερα.  



 

22.  ΑΓΩΓΗ 1588/2018 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 26.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., ένσταση μέχρι την 
19.03.2021 ώρα 12:00μ. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία, 
όχι εναντίον των Εναγόμενων/Αιτητών. Η αγωγή παραμένει 
για Οδηγίες την 26.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., μέχρι τότε 
οι Εναγόμενοι να προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων, 
τα έξοδα όσον αφορά την αγωγή στην πορεία αλλά όχι 
εναντίον του Ενάγοντος. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1022/2019 Το ένταλμα σύλληψης είχε εκτελεστεί την 10.12.2020 και η 
αίτηση είχε παραμείνει για Οδηγίες σήμερα. Η ώρα είναι 10:46 
π.μ.. Ο διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση είναι απών και δεν 
επικοινώνησε με το Δικαστήριο με οποιονδήποτε τρόπο. 
Εκδίδεται εκ νέου ένταλμα σύλληψης εναντίον του διευθυντή 
της Καθ’ ης η αίτηση. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες/έλεγχο 
την 10.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Όταν εκτελεστεί το 
ένταλμα σύλληψης, να ειδοποιηθούν άμεσα οι συνήγοροι της 
Αιτήτριας. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 2144/2019 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, 
οι Ενάγοντες να καταχωρίσουν 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/προγραμματισμός ακρόασης) την 10.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε.  
 

25.  ΑΓΩΓΗ 2368/2019 Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος 
της αγωγής για 6 μήνες από σήμερα. Χωρίς έξοδα. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 289/2020 Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος 
της αγωγής για 6 μήνες από σήμερα. Χωρίς έξοδα. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 529/2020 Εκκρεμεί κλήση για Οδηγίες ημερομηνίας 19.10.2020. 
Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που 
θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο 
των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 10.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 552/2020 Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος 
της αγωγής για 6 μήνες από σήμερα. Χωρίς έξοδα. 
 

29.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 604/2020 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 02.04.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 



30.  ΑΓΩΓΗ 4/2021 Επιφυλάσσεται απόφαση επί του αιτήματος για 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση, και αναλόγως της εξέλιξης 
στο θέμα αυτό, θα υπάρξει επικοινωνία για τα περαιτέρω, σε 
σχέση με την αίτηση. 
 

31.  ΑΓΩΓΗ 59/2021 Η αίτηση παραμένει για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 17.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

 

1. Υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο συμπληρωμένο Πινάκιο για κάποιο λόγο δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας και δεν έχουν έρθει 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Όταν θα έρθουν, θα τους επιληφθεί το Δικαστήριο. 

 

2. Τυχόν e-mails θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση. Έγγραφα που δεν βρίσκονται 

στον φάκελο του Δικαστηρίου αναγκαστικά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το Δικαστήριο ενημερωθεί σχετικά.  

 

3. Σε περίπτωση που ενημερώνονται οι δικηγόροι μέσω Πινακίου ότι ορίζεται μια υπόθεση για να αρχίσει, εννοείται ότι δεν θα λαμβάνουν 

εκ νέου ενημέρωση 7 ημέρες προηγουμένως. Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν λόγω της παλαιότητάς τους. 

Εάν υφίσταται κώλυμα για την έναρξη ή συνέχιση μιας ακρόασης, να υπάρχει επικοινωνία.  

 

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

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

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

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

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

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

οποίων μπορεί να διαρκεί λόγω έκτασης της μαρτυρίας τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 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 26.03.2021 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 05.03.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αιτ. Εφ. 23/19 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 6.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

2. Γεν. Αιτ. 99/15 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 11.9.2020 ορίζεται για Επίδοση 

την 14.5.2021 στις 9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

3. Γεν. Αιτ. 243/14 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 3.7.2020 ορίζεται για Οδηγίες την 

12.5.2021 στις 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 7 ημέρες 

προηγουμένως.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του καθ’ 

ου η αίτηση το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

4. Αγωγή 2223/19 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος ημ. 23.2.21 

Η αίτηση εγκρίνεται ως η παράγραφος Α και Β της αίτησης. 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για 

περίοδο 6 μηνών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

5. Αγωγή 2637/20 Μον. Αίτηση για άδεια έκδοσης και επίδοσης ειδοποίησης 

τριτοδιαδίκου, ημ. 23.2.21 

Δίδεται άδεια για έκδοση και επίδοση ειδοποίησης τριτοδιαδίκου 

ως η παράγραφος Α και Β της αίτησης. Οι εναγομένοι να 



προωθήσουν τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος του 

Δικαστηρίου εντός δέκα (10) ημερών από σήμερα και εντός 

τριάντα (30) ημερών από την σύνταξη του διατάγματος να 

επιδώσει στον τριτοδιάδικο την ειδοποίηση τριτοδιαδίκου, 

αντίγραφο του Κλητηρίου Εντάλματος και όλων των δικογράφων 

τα οποία επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στην Αγωγή. Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται.  

6. Αγωγή 292/20 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος ημ. 23.2.21 

Η αίτηση εγκρίνεται ως η παράγραφος Α της αίτησης. Εκδίδεται 

διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 

μηνών από 5.2.20.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

7. Αγωγή 124/13 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 11.9.2020 ορίζεται για Επίδοση 

την 4.6.2021 στις 9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

8 Αγωγή 1497/15 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 28.11.2019 ορίζεται για τελευταία 

φορά για Επίδοση την 27.5.2021 στις 9.00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

9. Αγωγή 157/04 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 18.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης εναντίον των εναγομένων 1 και 3 μόνον.  Για τον 

εναγόμενο 2 ορίζεται για Επίδοση την 31.5.2021 στις 9.00.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

10. Γεν. Αιτ. 468/09 Αίτηση μην. δόσ.18.11.20 

Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 απόντες 

Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων 1 και 2 τα οποία ορίζονται 

για Έλεγχο την 2.6.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

11. Αγωγή 1252/13 Αίτηση μην. δόσ.11.9.20 

Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3 παρόντες 

Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 11.9.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

14.5.2021 στις 9.00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 4 ημέρες 

προηγουμένως.  Οι καθ’ ων 2 και 3 παρόντες με την ίδια εγγύηση.  

Έξοδα στην πορεία. 



12. Αγωγή 589/12 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 18.11.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

14.5.21 στις 9.00. Ένσταση να καταχωρηθεί 4 καθαρές ημέρες 

προηγουμένως. Ένεκα του ότι έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό 

μήνυμα από δικηγόρο για την καθ’ ης 2 εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της 

καθ΄ ης 2 το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο σύμφωνα με την 

δέσμευση του δικηγόρου ότι θα την παρουσιάσει την επόμενη 

δικάσιμο. 

13. Γεν. Αιτ. 104/05 Αίτηση μην. δόσ. 18.11.20 

Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3 απόντες 

Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων 2 και 3 τα οποία ορίζονται 

για Έλεγχο την 1.6.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

14. Αγωγή 2259/19 Η αγωγή αποσύρεται ανεπιφύλακτα και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

15. Αγωγή 3455/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.10.2021 στις 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

16. Αγωγή 5488/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.9.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

17. Αγωγή 700/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 28.9.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

18. Αγωγή 3058/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.9.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

19. Αγωγή 4496/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.9.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

20. Συν. Αγ.425/16 & 

428/16  

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 30.10.2021 στις 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

21. Αγωγή 150/17 Η αίτηση μην. δοσ. ημ. 20.12.19 απορρίπτεται λόγω μη επίδοσης 

άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

22. Αγωγή 2550/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.10.21 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 



 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 

 

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

 

Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο που πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο να 

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

Δικαστηρίου την ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση. 

 

 

 

 

23. Αγωγή 3517/17 Διαπιστώνω ότι στο φάκελο εκκρεμεί αίτηση δια κλήσεως για 

έκδοση οδηγιών από το Δικαστήριο για ανταλλαγή δικογράφων 

μεταξύ εναγομένου και τριτοδιάδικου στις 11.3.21.  Επειδή στα 

σημερινά ηλεκτρονικά μηνύματα δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις 

του τριτοδιαδίκου δεν μπορεί το Δικαστήριο να επιληφθεί της 

υπόθεσης.  Η υπόθεση παραμένει στις 11.3.2021 στις 9.00.  

Ταυτόχρονα την ημερομηνία αυτή παραμένει και η κλήση για 

οδηγίες.  Την ημερομηνία αυτή όλοι οι δικηγόροι των διαδίκων να 

στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα. 

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 06.04.21 & 15.4.21  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 5.3.2021 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο κος ΧΡ. ΠΑΠΑΛΛΑΣ 

 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 375/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 14.5.2021 στις 9.00.  Δίδονται 

οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 60 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.  Έξοδα στην πορεία.. 

2. Αγωγή 2317/13 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 19.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 1112/19 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 22.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 6192/11 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 18.11.2020 ορίζεται για Επίδοση 

την 4.6.2021 στις 9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

5. Αγωγή 1350/19 H αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 17.5.2021 στις 9.00.  Η 

προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από μέρους του 

ενάγοντα και του εναγόμενου παρατείνεται για περίοδο 60 

ημερών.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή 2717/19 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημ. 

16.6.20 ορίζεται για Απόδειξη την 14.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα 

στην πορεία.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 2 ημέρες 

προηγουμένως. 

2. Αγωγή 2317/13 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 19.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Αγωγή 1112/19 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 22.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 6192/11 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 18.11.2020 ορίζεται για Επίδοση 

την 4.6.2021 στις 9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

5. Αγωγή 1350/19 H αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 17.5.2021 στις 9.00.  Η 

προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από μέρους του 

ενάγοντα και του εναγόμενου παρατείνεται για περίοδο 60 

ημερών.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή 2717/19 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημ. 

16.6.20 ορίζεται για Απόδειξη την 14.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα 

στην πορεία.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 2 ημέρες 

προηγουμένως. 



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 05.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

13295/18 ορίζεται για ακρόαση  στις  22.09.2021 στις (10:30) 

3081/19 ορίζεται για ακρόαση στις  23.09.2021  στις (10:30) 

7998/20 ορίζεται για ακρόαση στις  24.09.2021 στις (10:30) 

11135/20 ορίζεται για ακρόαση στις  27.09.2021 στις (10:30) 

12442/20 ορίζεται για ακρόαση στις 28.09.2021   στις (10:30) 

 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ (09:00) 

6208/19 21.04.2021.  To E/Σ υπό αναστολή 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις  (09:00) 

4646/20 και έλεγχο Ε/Σ 10.05.2021 

 
 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  10.05.21 στις 9 π.μ.) 

16220/20 

16224/20 

16226/20 

16227/20 

16228/20 

16229/20 



 

 

16222/20  Έγινε Απόδειξη 

16223/20  Έγινε Απόδειξη 

16225/20  Έγινε Απόδειξη 

16230/20  Έγινε Απόδειξη 

12372/20  Έγινε Απόδειξη 

 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

12366/20 

12367/20 

12369/20 

12370/20 

12371/20 

12373/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 5.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

12781/17 ορίζεται 31.5.21 (10:30)  

8962/19 ορίζεται στις 1.7.21 (10:30)  

21311/19 ορίζεται στις 1.7.21 (10:30)  

23784/19 ορίζεται στις 1.7.21 (10:30)  

257/20 ορίζεται στις 1.7.21 (10:30)  

10705/20 ορίζεται στις 5.7.21 (10:30)  

6309/19 ορίζεται στις 1.7.21 (10:30)  

16672/18 ορίζεται στις 29.6.21 (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

21760/19 ορίζεται στις 19.4.21 (09:00) 

8207/20 ορίζεται στις 19.4.21 (09:00) 

11158/20 ορίζεται στις 19.4.21 (09:00) 

8205/20 ορίζεται στις 19.4.21 (09:00) 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 19.4.21 

8202/20 

8203/20 

8204/20 

8206/20 

8208/20 

8209/20 

8210/20 

 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

05/3/2021 

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 05.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

6153/19 γεγονότα & ποινή για κατ.  στις  22.3.21  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. 

 

6739/18 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. 

 

8158/20 απάντηση για κατ.  στις  12.5.21  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. 

 

1050/21  απάντηση για κατ.  στις  12.5.21  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. 

 

 

Για επίδοση στις 12.5.21 οι υποθέσεις: 

13238/20 – 13242/20,  13244/20 – 13247/20, 2090/20, ,8036/20, 8038/20, 

8039/20. 6648/20, 8043/20, 8041/20 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

 ΧΡ. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ, Ε.Δ. 

(Λόγω απουσίας του κ. Χατζηευτυχίου επιλήφθηκε των υποθέσεων 

η κα Παρπόττα) 

 

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 5.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3466/17 oρίζεται για ακρόαση στις 19.3.21 (09:00) Xωρίς ΜΚ 

12108/18 oρίζεται για ακρόαση στις 25.6.21 (10:30) 

13819/18 ορίζεται για ακρόαση στις 25.6.21 (10:30)  

18982/19 ορίζεται για ακρόαση στις 25.6.21 (10:30)  

21752/19 ορίζεται για ακρόαση στις 29.6.21 (10:30) 

8069/20 oρίζεται στις για ακρόαση στις 29.6.21 (10:30) 

11874/20 oρίζεται στις για ακρόαση στις 29.6.21 (10:30) 

17540/17 ορίζεται για προγραμματισμό της ακρόασης στις 08.03.2021 (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 9.4.21 (09:00) 

11122/20 

11179/20 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ στις 9.4.21 (09:00) 

771/20 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΩΓΕΣ για εξέταση στις 19.4.21 (09:00): 

796/20 



 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 27.04.2021 

14559/20 

11194/20 

11195/20 

11196/20 

11198/20 

 

11197/20  Ορίζεται για Απάντηση και έλεγχο στις 09.04.2021 

 

ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

11869/20 

11870/20  Έγινε Απόδειξη 

11871/20 

11873/20 

11875/20 

11876/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

5 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 05.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Νομική αρωγή 836/20 ορίζεται για Εξέταση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 742/20 ορίζεται για Εξέταση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 638/20 ορίζεται για Εξέταση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2323/20 ορίζεται για Απάντηση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4836/20 ορίζεται για Απάντηση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6422/20 ορίζεται για Απάντηση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1532/20 ορίζεται για Απάντηση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 24568/19 ορίζεται για Απάντηση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2242/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3027/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 5.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3535/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 9.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5866/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 12532/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 23388/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 9.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 23628/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 24734/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 5.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1350/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4879/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 7.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 812/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 7.4.2021 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 29.06.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 05.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 16.04.2021 

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
mailto:mpanayi@dc.judicial.gov.cy


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

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

1 

 

15/21 Διατροφή 
(προσωρινό 
ημερ. 19.2.21) 

 

29.3.21 ΚΕΘ 

Ένσταση μέχρι τότε 

Το προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε 

2 

 

2/21 Υιοθεσία 11.3.21 Οδηγίες 

Η δικηγόρος των Αιτητών να 
είναι παρούσα όπως και η 
λειτουργός του Γραφείου 
Ευημερίας 

3 

 

31/21 Γονική Μέριμνα 
(προσωρινό 
19.2.21) 

29.3.21 ΚΕΘ 

Το προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε.Ένσταση μέχρι τότε 

4 

 

325/19 Διατροφή 

 

5.4.21 ΚΕΘΣυμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι 2.4.21 

5 

 

312/20 Διατροφή 
(Κυρίως και 
μονομερής 
11.12.20) 

6.4.21 ΚΕΘ 

Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

6 400/19 

 

Γονική Μέριμνα 13.4.21 Οδηγίες 

7 2/19 

 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

26.10.2021 
(11:00) 

Ακρόαση 

8 8/19 

 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

22.4.21 ΚΕΘ Υπεράσπιση μέχρι τότε 

9 11/21 

 

Αίτηση 
σφράγισης 

--- Εκδόθηκε διάταγμα και/ή 
δόθηκε άδεια για την σφράγιση 
της αίτησης διατροφής που θα 
καταχωρηθεί στο Οικογενειακό 

Δικαστήριο Λεμεσού 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

5.3.21 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

1. 196/20  - Το προσωρινό διάταγμα ημερ.  27.8.20  καθίστατι 

απόλυτο.  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις  

11.3.21. 

 

2.  255/19  – Η κυρίως  αίτηση ορίστηκε για δήλωση 

συμβιβασμού στις 16.3.21. 

 

3. 343/19  – Δόθηκε παράταση χρόνου 10 ημερών  και στις δύο 

πλευρές για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων.  

Δόθηκαν οδηγίες  στην Αιτήτρια όπως εντός  25 ημερών από 

σήμερα  καταχωρίσει την έγγραφη μαρτυρία της  και δώσει 

αντίγραφο στην άλλη πλευρά.   Δόθηκαν περαιτέρω οδηγίες  

προς τον Καθ’ου η αίτηση όπως εντός 25 ημερών από την 

εκπνοή  της πιο πάνω προθεσμίας  καταχωρίσει την 

έγγραφη μαρτυρία του και δώσει αντίγραφο στην άλλη 

πλευρά.   Η κυρίως αίτηση ορίστηεκ γι’ ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 28.5.21 και ώρα 08:30. 

 

4. 30/21 – Η μονομερής αίτηση ημερ.  1.3.21 ορίστηκε για 

επίδοση στις  18.3.21 και ώρα 08:30. 

 



5. 36/21 -  Eκδόθηκε προσωρινό διάταγμα  διατροφής.  Το 

διάταγμα ορίστηκε επιστρεπτέο στις  18.3.21 και ώρα 08:30.  

H Aιτήτρια να υπογράψει  €5.000 εγγύηση. 

 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 59/21 -  Η μονομερής αίτηση ημερ.  3.3.21 ορίστηκε για 

επίδοση στις  18.3.21. 

 

2. 386/19  – H αίτηση απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα άνευ 

βλάβης. 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών:     

1. 4/21 -  Η αίτηση δια κλήσεως  ημερ. 11.2.21 ορίστηκε για 

επίδοση στις  29.3.21. 

 

Δικαιοδοσία  εγγραφής αλλοδαπής απόφασης 7/20:   

Ορίστηκε εκ νέου για επίδοση στις 9.4.21 και ώρα 08:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  5.3.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Γονική Μέριμνα 227/20 – Δήλωση Συμβιβασμού 12.4.21 

2. Γονική Μέριμνα 155/20 – Οδηγίες 15.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε. 

3. Γονική Μέριμνα 499/18 – ΚΕΘ 12.4.21. 

4. Γονική Μέριμνα 384/20 – Απόδειξη 24.7.21 η ώρα 9.00 π.μ.  Δίδονται 

οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για την ετοιμασία της έκθεσης. 

5. Γονική Μέριμνα 368/20 – Οδηγίες 12.4.21. 

6. Διατροφή 120/19 – Δήλωση συμβιβασμού 12.4.21 

7. Διατροφή 319/20 – Αίτηση ημερ. 11.2.21 ορίζεται για Επίδοση στις 

12.4.21 

8. Διατροφή 61/20 – ΚΕΘ 15.4.21 

9. Διατροφή 70/20 – Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα.  Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της.  Η ημερομηνία 15.4.21 ακυρώνεται.  Κάθε 

προηγούμενη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. 

10. Αίτηση 12/21 – Εκδίδεται διάταγμα ως το (α) της αίτησης. 

11. Περιουσιακές Διαφορές 32/17 – Κυρίως και ενδιάμεση ορίζονται για 

Οδηγίες στις 12.4.21.  Το Προσωρινό διάταγμα ορίζεται για επίδοση στις 

12.4.21.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Ένσταση μέχρι τότε. 

12. Περιουσιακές Διαφορές 35/20 – ΚΕΘ 13.4.21.  Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε. 

13.  

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 5.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

7/17  Είναι ορισμένη για ακρόαση η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 3.12.2020 που 

αφορά το προδικαστικό σημείο που εγείρουν οι Καθ’ ων η Αίτηση. 

606/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

υποθέσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί και οι οποίες προ-

ηγούνται της παρούσας, θα δοθεί μια νέα ημερομηνία.  Η υπόθεση ορίζεται ξανά για 

ακρόαση στις 7.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

384/19  Την προηγούμενη φορά είχε ζητηθεί χρόνος από τους Καθ’ ων η Αίτηση 

ώστε να κοινοποιήσουν νέα στοιχεία προς το Ταμείο για σκοπούς επανεξέτασης της 

Αίτησης.  Ως εκ τούτου, να ενημερώσουν ανάλογα το Δικαστήριο αν υπάρχει οποια-

δήποτε εξέλιξη ή αν η υπόθεση θα πρέπει να οριστεί για ακρόαση ή για οποιεσδήποτε 

άλλες οδηγίες. 

85/20  Από σχετικό e-mail που έχει κοινοποιήσει η συνήγορος της Αιτήτριας, 

ζητείται όπως δοθούν οδηγίες για καταχώρηση γραπτής μαρτυρίας καθ’ ότι το 

αντικείμενο της Αίτησης είναι κάτω των 3.000.  Ως εκ τούτου, δίδονται οδηγίες όπως οι 

Καθ’ ων η Αίτηση καταχωρήσουν στο Δικαστήριο και παραδώσουν στην άλλη πλευρά 

τη γραπτή τους μαρτυρία μέχρι τις 15.4.2021 και η Αιτήτρια να καταθέσει στο 

Δικαστήριο και να παραδώσει στην άλλη πλευρά τη δική της γραπτή μαρτυρία μέχρι 

τις 25.5.2021.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 28.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Οι 

συνήγοροι να τοποθετηθούν αν θα υπάρχει αντεξέταση ή επί της μαρτυρίας. 

300/20  Έχουν καταχωρηθεί αιτήσεις για οδηγίες με βάση τον τύπο 25.  

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

15.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 19.4.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 

320/20  Έχει εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή 

εγγράφων μέχρι τις 2.3.2021.  Με e-mail οι συνήγοροι ζητούν όπως τους δοθεί επι-

πλέον χρόνος 15 ημερών για σκοπούς συμμόρφωσης.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι 

τις 26.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 31.3.2021, η ώρα 

9.00 π.μ. 



378/20  Έχει εκδοθεί διάταγμα μετά από αίτηση των δικηγόρων της Αιτήτριας 

για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 2.3.2021.  Δεν 

φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 26.3.2021 και η 

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

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

31/15 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα μετά 

από αίτημα της δικηγόρου του Αιτητή στο οποίο δεν έφερε 

ένσταση ο δικηγόρος του Ταμείου.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 09/04/21 η ώρα 

09.30π.μ. 

863/16 

865/16 

866/16 

870/16 

872/16 

875/16 

876/16 

877/16 

130/18 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

954/16 

 

 

 

 

 

H πλευρά του Αιτητή να καταχωρήσει συμπληρωματικό 

κατάλογο μαρτύρων μέχρι τις 20/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

461/17 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εκ μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

20/04/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 



84/18 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 03/12/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

131/18 

135/18 

 

 

 

 

Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση 1 δεν συμμορφώθηκε με 

τις οδηγίες του Δικαστηρίου που ήταν στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων στην οποία να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύφθηκαν εκ μέρους των Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 να καταχωρηθεί μέχρι τις 20/04/21. 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 28/05/21. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 11/06/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

 

132/20 

133/20 

 

 

 

 

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25.   

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 23/04/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

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

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

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

αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 5/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

44/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 20/4/2021.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

13/4/2021 για τις προθέσεις τους. 

45/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 20/4/2021.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

13/4/2021 για τις προθέσεις τους. 

407/19 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων. Τα πιο πάνω να 

γίνουν μέχρι την 11/5/2021.  Η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες την 18/5/2021. 

35/17 Λόγω παλαιότερων υποθέσεων η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

την 2/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο τηλέφωνο 22369708 ή 

24802756 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή 

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 


