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

8.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 3031/17 Αίτηση ημερ. 26.3.2018 για Διαγραφή: Η αίτηση 

επαναορίζεται για οδηγίες την 31.3.2021 ώρα 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Οι αιτήσεις ημερ. 27.10.2017 για προσωρινό 

διάταγμα και 26.3.2018 για καταχώριση 

Συμπληρωματικών Ενόρκων Δηλώσεων 

ορίζονται για οδηγίες την ίδια μέρα. Το 

Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2925/20 Αίτηση ημερ. 4.3.2021 για Τροποποίηση: Η 

αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 31.3.2021 ώρα 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση ημερ. 10.12.2020 για Προσωρινό 

Διάταγμα: Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 

31.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Το Προσωρινό 

Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3221/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 29.9.2021 

ώρα 10.30 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3296/16 Εξεδόθη απόφαση το κείμενο της οποίας 

στάληκε με ηλεκτρονικό μήνυμα. 

 

Αγωγή αρ. 3396/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

30.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 62/21 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 12.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. Να καταχωριστεί Συμπληρωματική 
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Ένορκη Δήλωση στην οποία να επισυνάπτονται 

ελεγμένες καταστάσεις της εταιρείας που να 

καταδεικνύουν ότι όντως η παραχώρηση 

μετοχών έγινε το 2016. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

8.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 19/21 Η αίτηση ημερ. 25.1.2021 και το προσωρινό 

διάταγμα ημερ. 1.2.2021 ορίζονται για ακρόαση 

την 30.3.2021 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. 

Το Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2598/20 Δίδεται παράταση για καταχώριση της 

συμπληρωματικής Ένορκης Δήλωσης των 

Εναγόντων μέχρι και την 19.3.2021. Η αίτηση για 

προσωρινό διάταγμα ορίζεται για ακρόαση την 

6.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. 

Το Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1829/20 Η αίτηση ημερ. 16.10.2020 ορίζεται για απόδειξη 

την 31.3.2021 ώρα 8.45π.μ. εκτός αν 

καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2182/19  Η αίτηση ημερ. 9.10.2020 ορίζεται για απόδειξη 

την 31.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Εάν η Έκθεση 

Απαιτήσεως δεν καταχωριστεί μέχρι τότε η 

αγωγή θα απορριφθεί. Έξοδα στην πορεία. 

  

 Η αίτηση ημερ. 16.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 31.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 771/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

21.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 507/18 Η αίτηση ημερ. 19.10.2020 επαναορίζεται για 

ακρόαση την 12.3.2021 ώρα 8.45π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 
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Αίτηση αρ. 34/21 Η αίτηση επαναορίζεται για οδηγίες την 

31.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Να καταχωριστεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση στην οποία να 

επισυνάπτονται λογιστικά στοιχεία που να 

δείχνουν ότι όντως αυξήθηκε το κεφάλαιο την 

11.2.2020. 

 

Αίτηση αρ. 84/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 31.3.2021 ώρα 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτ/Εφ. Αρ. 102/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 5.4.2021 ώρα 

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

Έξοδα στην πορεία. 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 8/3/2021 

 

Διαχ. αρ. 147/2019 Η Αίτηση για οικονομική εξέταση ημερ. 16/10/20 
επαναορίζεται για Ακρόαση την 28/5/21 ώρα 09:00.  
Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 
παρατείνεται μέχρι 28/4/21.  Το Ε/Σ εναντίον του 
καθ’ ου η αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει 
για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) και η αίτηση 
ημερ. 18/6/20. 

 

Διαχ. αρ. 122/14 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 28/5/21 και ώρα 
09:00 π.μ.  Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα.  
Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 14/5/21. Μόλις 
καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο 
φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 
έλεγχο τους. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της 
διαχειρίστριας το οποίο θα παραμείνει ανεκτέλεστο.  

 

Γεν. Αίτηση 246/13 Η αίτηση ημερ. 22/5/20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.  

 

Γεν. Αίτ./Έφεση 38/21 Αποσύρεται και απορρίπτεται με επιφύλαξη 
δικαιωμάτων.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αίτηση/Έφεση 214/18 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 20/5/2021 ώρα 
09:00.  Στο μεσοδιάστημα να καταχωρηθούν οι 
γραπτές αγορεύσεις όλων των συνηγόρων.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 2423/19 Η κλήση για οδηγίες επαναορίζεται για Οδηγίες την 
28/5/2021 ώρα 09:00.  Δεν μπορούν να εκδίδονται 
αποσπασματικά οδηγίες. Αν δεν υπάρξει συμφωνία 
επί όλων των ζητημάτων, το Δικαστήριο θα ακούσει 
τους συνηγόρους και θα αποφασίσει επί όσων 
ζητημάτων αμφισβητούνται. Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1879/19 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης και 
επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις πλευρές. Οι 
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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 28/5/21 ώρα 09:00. 

             Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 211/21 Η αίτηση ημερ. 2/3/21 εγκρίνεται.  Το προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 22/2/21 επαναορίζεται για 
Αναθεώρηση την 22/3/21 ώρα 09:00.  Στο 
μεσοδιάστημα θα παραμείνει σε ισχύ.   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  8/3/2021 

 

 

Αρ. Αγωγής  4177/12 Αίτηση ημερ. 19.11.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 17.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση 
να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία.  Οι Καθ΄ων η Αίτηση να 
ειδοποιηθούν από του δικηγόρους τους. 

 

Αρ. Αγωγής 3309/16 Εναγομένη 2 παρούσα. Ορίζεται για Ακρόαση (για 
εναγομένους 2 και 3) στις 23.6.22 ώρα 10:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 2876/19 Αίτηση ημερ. 3.12.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 17.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 813/20 Μονομερής Αίτηση ημερ. 3.3.21.  Η Αίτηση 
ορίζεται για Επίδοση στις 16.3.21. 

  

Αρ. Γεν. Αίτ. 628/13 Η αίτηση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για 
Ακρόαση την 19.5.21 ώρα 8:30 π.μ. για εξέταση της 
οικονομικής κατάστασης των Καθ΄ων η αίτηση 1 και 
2.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 10.5.21.  
Οι Καθ΄ων η αίτηση 1 και 2 να ειδοποιηθούν να είναι 
παρόντες από τους δικηγόρους τους και να 
φροντίσουν όλες οι πλευρές να είναι παρούσες κατά 
την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. 

 

Αρ. Αγωγής 2059/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 17.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές 
εντός 60 ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1710/19 Αίτηση ημερ. 18.9.20.  Η αίτηση απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ου η 
Αίτηση 1 και 2 ως θα υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο 
στο τέλος. 
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Αρ. Αγωγής 1418/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 3.12.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2975/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 454/20 Αίτηση ημερ. 18.9.20.  Η αίτηση εναντίον 
Εναγομένων 1, 2 και 3 ορίζεται για Απόδειξη την 
17.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία. 
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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    8/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

5/21 

Απόφαση επιφυλάσσεται.  

 

1227/20 

Η αίτηση ημερ. 3.12.20 ορίζεται για απόδειξη στις 13.5.21 και ώρα 8:30 εκτός 

εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 19.4.21.  ΄Εξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

5424/15 – Αίτηση ημερ. 21.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 17.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. Η παρουσία των δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

4819/14 

Η αίτηση ημερ. 19.9.19 και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 

9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα..  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων 

κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

5233/12 

Ακρόαση στις 12.4.21 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η ακρόαση θα 

ξεκινήσει και δεν θα δοθεί άλλη ειδοποίηση.  

 

1894/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 
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Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 17.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

2551/16 

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται στις 8.11.21 και ώρα 11:00.  Σημερινά 

έξοδα στη πορεία. 

 

413/18 

Ορίζεται για προγραμματισμό στις 13.5.21 και ώρα 9:00.  Να ειδοποιηθεί το 

γραφείο του Μιχάλη Νεοκλέους και Συνεργάτες να παρουσιαστούν να ζητήσουν 

άδεια να αποσυρθούν από δικηγόροι των Εναγομένων 1 και 2 στην παρουσία 

των Εναγομένων 1 και 2.  Οι Εναγόμενοι 1 και 2 να ενημερωθούν να είναι 

παρόντες.  ΄Εξοδα στη πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων. 

 

1716/18 

Ακρόαση στις 19.1.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  

 

611/18 – Αίτηση ημερ. 8.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 13.5.21 και ώρα 8:30 εκτός εάν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 26.4.21. Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αίτησης.  

 

757/09 – Αίτηση ημερ. 22.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση για τους Καθ΄ ων η Αίτηση 1 και 2 στις 13.5.21 

και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Ένορκη Δήλωση επίδοσης για την 

Καθ΄ ης η Αίτηση 2 δεν βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου.    

 

1871/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 13.5.21 η πλευρά των Εναγομένων 1 και 2 

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 
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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 13.5.21 και ώρα 9:00. Τα σημερινά έξοδα 

στη πορεία της αγωγής σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα.   

 

7/21 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και οι δικηγόροι των Αιτητών θα 

ενημερωθούν από το Δικαστήριο.   

 

276/15 

Ορίζεται για έλεγχο στις 23.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η 

παρουσία του δικηγόρου της διαχειρίστριας και της διαχειρίστριας της ίδιας 

κρίνονται απαραίτητες. 

 

 

645/20 

Για οδηγίες στις 16.3.21 και ώρα 9:00. Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  8.3.2021 

 

 

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

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

 

1911/19 

Η αίτηση ημερ. 16.2.21 ορίζεται στις 5.4.21 για εξέταση, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

233/20 

Η αίτηση ημερ. 12.3.20 ορίζεται στις 6.4.21 για Οδηγίες, ώρα 09.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  

 

976/20 

Η αίτηση ημερ. 25.8.20 ορίζεται για Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπισης 4 μέρες προηγουμένως  στις 8.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  

 

2105/20 (αίτηση ημερ. 4.12.20) 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης των Εναγομένων επεκτείνεται μέχρι 

και σήμερα και η καταχωρηθείσα Υπεράσπιση στις 17.2.21 καθίσταται ως 

εμπροθέσμως καταχωρηθείσα 

Η αίτηση ημερ. 4.12.20 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγομένων 1 

και 2, ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 

Δικαστήριο, τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας. 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί  

 

2622/20 

Η αίτηση ημερ. 10.2.21 ορίζεται στις 9.4.21 για περαιτέρω εξέταση, ώρα 09.00 

π.μ. 
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Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3059/20 

Η αίτηση ημερ. 17.12.20 ορίζεται στις 23.3.21 για Οδηγίες, ώρα 09.00 π.μ.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  8.03.2021 

 

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  8.3.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

 

3121/12 

Ακρόαση 1.6.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

προτεραιότητα, όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2915/14 

Η αίτηση ημερ. 19.11.21 απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος καταχώρησης 

νέας, χωρίς έξοδα  

 

4315/14 

Ακρόαση 27.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

προτεραιότητα, όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης   

 

1232/15 

Ακρόαση 12.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2489/15 

Ακρόαση 11.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  
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3159/15 

7.4.21 Οδηγίες και προγραμματισμό, ώρα 09.00 π.μ. με σκοπό τον 

συμβιβασμό 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1517/17 

21.5.21 για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει της Δ.30 

Ο Ενάγοντας και ο Εναγόμενος να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που 

θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 30 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα, των εν λόγω εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα τους που έχουν 

σημειώσει επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει 

καταχωρήσει 

Τα έξοδα της Αγωγής να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής 

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί   

 

1594/17 

Εκδίδεται απόφαση  

 

1688/19 

Η αίτηση ημερ. 4.12.20 ορίζεται για οδηγίες στις 27.5.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1947/19 

2.6.21 Οδηγίες και προγραμματισμό, ώρα 09.00 π.μ. 
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Το κάθε διάδικο μέρος, διατάσσεται να καταθέσει στο Δικαστήριο κατάλογο με 

τους μάρτυρες που προτίθεται να καλέσει και σύνοψη της μαρτυρίας αυτών, 

εντός 30 ημερών από σήμερα 

Μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές, να 

παραδώσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους φωτοαντίγραφα όλων των 

εγγράφων που θα αποκαλύψουν και/ή που θα αποκαλύψουν στον αντίδικο 

τους 

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

ήδη καλυφθεί  

 

735/20 

Η αίτηση ημερ. 31.7.20 ορίζεται για απόδειξη στις 9.6.21, ώρα 08.45 π.μ. εκτός 

αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης μέχρι την 4.6.21. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι την 4.6.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 08.03.2021 
 

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

Λόγω απουσίας της στενογράφου κας Γιώτας Ιωάννου τις επόμενες ημέρες, τυχόν επικοινωνία με το παρόν 
Δικαστήριο μπορεί να γίνεται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με χρήση και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 

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

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

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 5942/2006 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης: Δίδεται άδεια εκτέλεσης. 
Χωρίς έξοδα. Αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ: Εκδίδονται 
διατάγματα ως το Α, Β και Δ της αίτησης. Αναμένεται η 
ειδοποίηση του ΕΚΓ Λευκωσίας, που μέχρι στιγμής (ώρα 
10:57 π.μ.) δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου, για 
να εκδοθεί διάταγμα και ως το Γ της αίτησης. Ο φάκελος 
παραμένει στο Δικαστήριο για τον σκοπό αυτό. Χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.433/2009 Η Καθ’ ης η αίτηση είναι παρούσα κατόπιν εκτέλεσης 
εντάλματος σύλληψης. Ο λόγος που δίδει για τη μη εμφάνισή 
της την 01.03.2021 είναι λόγος υγείας και κρίνεται 
ικανοποιητικός. Εξηγείται η φύση της διαδικασίας και δίδονται 
οδηγίες στην Καθ’ ης η αίτηση να είναι παρούσα την 
04.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., που η αίτηση έχει ήδη οριστεί 
για Οδηγίες. Στο μεσοδιάστημα, να επικοινωνήσει με τον 
δικηγόρο της Αιτήτρια, για την προσπάθεια εύρεσης λύσης. 
Έχει δικαίωμα καταχώρισης ένστασης μέχρι τότε. Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 4734/2010 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης. Χωρίς έξοδα. 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.840/2012 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 11.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 5690/2012 Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης την 
12.04.2021 ώρα 9:30 π.μ. και την 16.04.2021 ώρα 
9:30 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία.  
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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6.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.427/2013 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 13.05.2021 ώρα 9:30 
π.μ. τυχόν ένσταση εντός 20 ημερών από σήμερα. Έξοδα 
στην πορεία όχι εναντίον της Αιτήτριας. Το ένταλμα 
σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο, οι συνήγοροι της καθ’ 
ης η αίτηση να την παρουσιάσουν στο Δικαστήριο, όταν αυτό 
καταστεί αναγκαίο, για τους σκοπούς της διαδικασίας. Σε 
περίπτωση διευθέτησης, να ενημερωθεί το Δικαστήριο, για να 
διαθέσει την ημερομηνία του. 
 

7.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.838/2013 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 11.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα.  
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1730/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.04.2021 ώρα 9:30 
π.μ.. Οι συνήγοροι να ενημερώσουν πόσους μάρτυρες θα 
έχουν, ώστε να μπορέσει να προγραμματίσει το Δικαστήριο 
τη δυνατότητα ακρόασής της, παρά το ότι εκκρεμούν 
παλαιότερες υποθέσεις. Τα έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3243/2013 Με ηλεκτρονικό μήνυμα 14.01.2021 είχε δηλωθεί η πρόθεση 
απόσυρσης της αγωγής και για την Εναγόμενη 1, ωστόσο 
υπήρχε διαφωνία ως προς το θέμα των εξόδων. Ζητήθηκε 
τότε ημερομηνία για να αγορεύσουν οι δικηγόροι για το θέμα 
αυτό. Επειδή την 15.01.2021 επιλήφθηκε της υπόθεσης 
Δικαστήριο υπό άλλη σύνθεση, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων, η υπόθεση είχε μείνει για Οδηγίες την 08.03.2021. 
Με νεότερη επικοινωνία τους, οι συνήγοροι ζητούν 
ημερομηνία για Οδηγίες λόγω καταχώρισης αίτησης 
εκκαθάρισης της Εναγόμενης 1. Η αγωγή παραμένει για 
Οδηγίες την 11.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., αλλά χωρίς 
έξοδα σήμερα. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 583/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1612/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 31.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2675/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.09.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 391/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.09.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 144/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1773/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 3614/2017 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται ένορκη 
δήλωση αποκάλυψης εγγράφου του Εναγόμενου. Εάν δεν 
καταχωρίστηκε, ο Εναγόμενος να προβεί στην καταχώριση 
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ένορκης δήλωσης εγγράφων, εντός περαιτέρω 30 ημερών 
από σήμερα, και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων. 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, ο 
Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του 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 
11.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 872/2018 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 11.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως, 
έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον του Ενάγοντος/Αιτητή. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1304/2018 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται ονομαστικός 
κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας των Εναγόμενων. 
Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας και εάν καταχώρισαν να γίνουν 
ενέργειες να μπει στον φάκελο του Δικαστηρίου εντός 20 
ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για 
Προγραμματισμό της Ακρόασής της την 02.04.2021 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 27/2019 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 11.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα όλοι 
διάδικοι που δεν έχουν προβεί σε ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων, να προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων προς αποκάλυψη να δοθούν 
στους υπόλοιπους διαδίκους. Έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 74/2019 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό από τη φυσική 
δικαστή της την 31.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 114/2019 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 
11.06.2021 ώρα 9:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 223/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.12.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1334/2019 Η αίτηση κατέστη δια κλήσεως και είναι ορισμένη σήμερα για 
επίδοση. Όπως είναι η ενημέρωση, έχει επιδοθεί. Η αίτηση 
ορίζεται για Ακρόαση την 12.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
τυχόν ένσταση το αργότερο 10 ημέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
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24.  ΑΓΩΓΗ 1404/2019 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί η Έκθεση 
Υπεράσπισης) με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των 
Εναγόμενων όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της 
αγωγής. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 2238/2019 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 31.03.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 

26.  ΑΓΩΓΗ 1537/2020 Η πλευρά των Εναγόμενων ενημέρωσε πως θα καταχωρίσει 
σήμερα Έκθεση Υπεράσπισης. Αυτή δεν βρίσκεται μέχρι 
στιγμής (ώρα 10:07π.μ.) στον φάκελο του Δικαστηρίου. Η 
αίτηση παραμένει για Οδηγίες/τυχόν απόσυρση την 
12.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., δικαίωμα καταχώρισης έκθεσης 
υπεράσπισης μέχρι τότε, καμία διαταγή για έξοδα. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 2249/2020 Η αγωγή παραπέμφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο 
Λευκωσίας και τέθηκε σήμερα ενώπιον του παρόντος 
Δικαστηρίου. Φαίνεται να εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου η 
αίτηση ημερομηνίας 11.06.2020. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 22.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση 
ως τότε. Χωρίς έξοδα σήμερα. Δίδονται οδηγίες στον 
Πρωτοκολλητή να ενημερωθούν οι δικηγόροι. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 2320/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 11.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έκθεση υπεράσπισης το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 4/2021 Δόθηκε επιφυλαχθείσα απόφαση επί ενδιάμεσου 
αιτήματος ημερομηνίας 05.03.2021. Το αίτημα απορρίφθηκε, 
τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόμενων. 
Αναμένονται τυχόν πρόσθετες αγορεύσεις εντός της ημέρας, 
και στη συνέχεια θα επιφυλαχθεί απόφαση επί της κυρίως 
αίτησης. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 66/2021 Όπως φαίνεται από τα πρακτικά ημερομηνίας 02.03.2021 
εκδόθηκαν ήδη διατάγματα ως η αίτηση/με βάση την αίτηση, 
ωστόσο παρέμεινε σήμερα για να διερευνήσει ο δικηγόρος 
της Αιτήτριας κατά πόσον ο αριθμός του διαμερίσματος 
(σημεία α της αίτησης) είναι 12, όπως αναγράφεται σε αυτήν, 
ή 17. Μέχρι στιγμής, το Δικαστήριο δεν έχει λάβει κάποια 
σχετική ενημέρωση. Ο φάκελος επιστρέφεται στο 
Πρωτοκολλητείο. 
 

31.  ΑΓΩΓΗ 124/2021 Έχουν σημειωθεί οι εμφανίσεις και τα αιτήματα δια 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η αίτηση για προσωρινά 
διατάγματα ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 22.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., ένσταση να καταχωριστεί 
μέχρι την 16.03.2021 ώρα 12:00μ. Τα έξοδα στην πορεία της 
αίτησης. 
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32.  ΑΓΩΓΗ 360/2021 Δόθηκε επιφυλαχθείσα απόφαση επί αίτησης για 
προσωρινά και άλλα διατάγματα ημερομηνίας 02.03.2021. Η 
αίτηση απορρίφθηκε. 
 

 

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 12.04.2021 
16.04.2021 

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): yioannou@dc.judicial.gov.cy  

κα Χρίστια Μίτλεττον (δικαστής): cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 

 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy
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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 08.03.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 5737/14 Η αίτηση ημ. 9.2.21 ορίζεται την 29.3.2021 στις 9.00 για 

καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης αναφορικά με 

επιπλέον μέτρα εκτέλεσης που έχουν γίνει αναφορικά με την 

συγκεκριμένη αγωγή.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

2. Αγωγή 899/15 Η αγωγή ορίζεται την 10.5.2021 στις 9.00 για Οδηγίες με σκοπό 

τον συμβιβασμό.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 4491/10 Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει η σχετική συγκατάθεση 

του κτηματολογίου.  Η αίτηση ορίζεται για Περαιτέρω Απόδειξη 

την 18.3.2021 στις 9.00 έτσι ώστε να καταχωρηθεί στο φάκελο 

του Δικαστηρίου για να μπορεί το Δικαστήριο να επιληφθεί της 

αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

4. Αγωγή 2431/20 Η αίτηση ημ. 4.3.2021 ορίζεται για Επίδοση την 17.3.2021 στις 

9.00.  Χωρίς έξοδα. 

5. Αγωγή 360/20 Η αίτηση ημ. 19.11.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρισης 

εμφάνισης αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

εναγόντων-αιτητών και εναντίον των εναγομένων/καθ’ ων η 

αίτηση εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

6. Αγωγή 2488/15 Η αγωγή ορίζεται την 29.9.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία. 
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7. Συν. Αγ. 1827/16 

& 2016/16 

Η αγωγή ορίζεται την 15.10.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  

Έξοδα στην πορεία. 

8 Αγωγή 2021/13 Η αγωγή ορίζεται την 20.9.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

9. Αγωγή 5481/02 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ ημ. 5.2.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

10. Αγωγή 2831/18 Η αγωγή επαναορίζεται την 11.3.2021 στις 9.00 για να έχει το 

δικαστήριο από όλες τις πλευρές τις θέσεις του αναφορικά με το 

εάν συμφωνούν στην απόσυρση της αγωγής και να 

τοποθετηθούν όλες οι πλευρές ως προς τα έξοδα. 

11. Αγωγή 1038/14 Η αγωγή ορίζεται την 28.9.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

12. Αγωγή 924/20 Η αίτηση ημ. 14.10.20 ορίζεται την 19.4.2021 στις 900 για 

Απόδειξη.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση 

εναντίον των εναγόντων. 

13. Αγωγή 1072/18 Στο φάκελο του Δικαστηρίου διαπιστώνεται ότι δεν βρίσκεται 

καταχωρημένη η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων των 

εναγομένων, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν αρκετές φορές 

σχετικές οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες για τελευταία φορά προς 

καταχώρηση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των εναγομένων.  

Η προθεσμία για την ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ 

μέρους των εναγόμενων παρατείνεται μέχρι και την 19.3.2021.  

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 60 

ημερών από σήμερα προβούν σε κατάθεση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Έξοδα στην πορεία 

σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων. 

14. Αγωγή 1922/16 Η αγωγή ορίζεται την 21.10.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  

Έξοδα στην πορεία. 

15. Αγωγή 356/10 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ ημ. 4.12.20 (ΕΒ 988/11) 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης. 
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16. Γεν. Αιτ. 210/13 Η αίτηση ημ. 27.5.20 ορίζεται την 13.5.2021 στις 9.00 για Οδηγίες 

με σκοπό την καταχώρηση ένστασης.  Το Ε/Σ εναντίον του καθ’ 

ου 1 να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 

17. Αγωγή 2696/14 Η αγωγή ορίζεται την 20.9.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

18. Αγωγή 1059/15 Η αγωγή ορίζεται την 26.10.2021 στις 11.00 για Ακρόαση.  

Έξοδα στην πορεία. 

19. Αγωγή 2934/19 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος ημ. 19.2.21 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για 

περίοδο 6 μηνών από σήμερα.  Περαιτέρω εκδίδεται διάταγμα ως 

η παράγραφος Γ της αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αίτηση ημ. 24.2.21 

Εκδίδεται διάταγμα που να παρατείνει και επεκτείνει για περίοδο 

30 ημερών από σήμερα του χρόνου καταχώρισης της απάντησης 

στην υπεράσπιση εκ μέρους των εναγόντων/αιτητών.  Το 

διάταγμα να επιδοθεί το συντομότερο στην εναγομένη. 

20. Αγωγή 1322/19 Αίτηση για οδηγίες διαδικασίας τριτοδιαδίκου ημ. 11.11.20 

Δίδονται οδηγίες όπως ο εναγόμενος καταχωρήσει την έκθεση 

απαίτησης του εναντίον του τριτοδιαδίκου εντός 15 ημερών από 

σήμερα.  Ο τριτοδιάδικος να καταχωρήσει την υπεράσπιση του 

στην έκθεση απαίτησης του εναγόμενου εντός 15 ημερών από 

την καταχώρηση της έκθεσης απαίτησης.  Απάντηση στην 

υπεράσπιση, αν χρειάζεται, να καταχωριστεί σε 10 μέρες μετά την 

καταχώρηση της υπεράσπισης του τριτοδιαδίκου.  Αντίγραφο των 

πιο πάνω να δίδεται στον ενάγοντα.  Ο τριτοδιάδικος είναι 

ελεύθερος να πάρει μέρος στη διαδικασία και δεσμεύεται με το 

αποτέλεσμα της δίκης.  Τα έξοδα της παρούσας αίτησης στην 

πορεία της δίκης.  Και η κλήση για οδηγίες παραμένει την 

19.5.2021 στις 9.00. 

21. Αίτ. Ετ. 586/20 Εκδίδονται τα ακόλουθα διατάγματα: 

1. Διάταγμα με το οποίο επικυρώνεται η συγχώνευση μεταξύ των 

εταιρειών B.L BLUEPRO HOLDINGS LTD, από τη Λεμεσό και 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

  

BENECIELO CO LTD, από τη Λεμεσό, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων 

ημ. 30.12.2019 καθώς σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου 

αναδιοργάνωσης, το οποίο αποτελεί τεκμήριο 1 στην ένορκη 

δήλωση ημ. 3.3.2021, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

του παρόντος διατάγματος. 

2. Διάταγμα απορρόφησης από την  B.L BLUEPRO HOLDINGS 

LTD ολόκληρης της επιχείρησης και ιδιοκτησίας BENECIELO CO 

LTD καθώς και των υποχρεώσεων της BENECIELO CO LTD. 

3. Διάταγμα διάλυσης, χωρίς εκκαθάριση της BENECIELO CO 

LTD. 

Δίδονται οδηγίες για τη συμμόρφωση με το άρθρο 200(3)) του 

περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Ο χρόνος συμμόρφωσης 

καθορίζεται σε 30 μέρες από την ημερομηνία σύνταξης του 

διατάγματος, το οποίο θα πρέπει να ζητηθεί εντός 10 ημερών από 

σήμερα.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

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 
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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. 

 

ΜΕΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ κας ΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΤΗΝ 8.3.2021 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο κος ΧΡ. ΠΑΠΑΛΛΑΣ 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Γεν. Αιτ. 740/14 Η αίτηση ημ. 25.11.19 και η αίτηση ημ. 3.12.20 ορίζονται για 

Οδηγίες 23.4.2021 στις 9.00.  Ένσταση όπου απαιτείται να 

καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.  Ο 

προγραμματισμός της ακρόασης θα γίνει από τον φυσικό της 

δικαστή. 

2. Αγωγή 553/14 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 21.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 1085/14 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 21.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Γεν. Αιτ. 12/17 Η αίτηση ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης από τον 

φυσικό της δικαστή την 15.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

5. Αίτηση 290/20 Η αίτηση ορίζεται την 2.4.2021 στις 9.00 για Απόδειξη με 

καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης στην οποία να 

επισυνάπτεται πιστοποιητικό έρευνας του κτηματολογίου με την 

οποία να φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται με καθ’  οιονδήποτε τρόπο 

οποιοσδήποτε άλλος πιστωτής που διατηρεί το οποιοδήποτε 

δικαίωμα επί του ακινήτου.  Σε περίπτωση που υπάρχουν και 

άλλοι πιστωτές η αίτηση να επιδοθεί και σ’ αυτούς έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσο αυτοί έχουν ένσταση ή όχι.  Περαιτέρω η 

αίτηση να επιδοθεί και στο κτηματολόγιο. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

 

(Λόγω απουσίας της κας Παρπόττας για υπηρεσιακούς λόγους  

επιλήφθηκε των υποθέσεων 

ο κ. Χατζηευτυχίου) 

 

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 08.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

6271/17 ορίζεται για ακρόαση  στις 25.05.2021  στις (10:30) 

6049/18 ορίζεται για ακρόαση στις 24.09.2021   στις (10:30) 

20742/19 ορίζεται για ακρόαση στις  27.09.2021 στις (10:30) 

782/20 ορίζεται για ακρόαση στις 28.09.2021  στις (10:30) 

 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ (09:00) 

17418/20  16.04.2021 

 

 

401/21 (γραπτή παραδοχή στο φάκελο) Γ+Π στις 10.3.21 (09:00) 

12462/20 Γ+Π στις 10.3.21 (09:00) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
16694/20 ορίζεται για Απάντηση για Κ2 και Επίδοση για Κ1 στις 11.5.21 (09:00) 

16696/20 ορίζεται για Απάντηση για Κ1 και Επίδοση για Κ2 στις 11.5.21 (09:00) 

16698/20 ορίζεται για Απάντηση για Κ1 και Κ2 στις 11.5.21 (09:00) 
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(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  11.05.21 στις 9 π.μ.) 

396/21 

397/21 

398/21 

399/21 

400/21 

402/21 

403/21 

404/21 

405/21 

406/21 

407/21 

1067/21 

16692/20 

16693/20 

16695/20 

16697/20 

16699/20 

16700/20 

16701/20 

16928/20 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις διακόπηκαν λόγω μη επίδοσης: 

12454/20 

12455/20 

12456/20 

12457/20 

1245920 

12460/20 

12461/20 
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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 8.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

2782/20 ορίζεται 28.6.21 (10:30)  

14792/19 ορίζεται στις 24.6.21 (10:30)  

12572/18 ορίζεται στις 24.6.21 (10:30)  

6453/20 ορίζεται στις 28.6.21 (10:30) για τον κατ. 1 

21310/19 ορίζεται στις 28.6.21 (10:30)  

21308/19 ορίζεται στις 28.6.21 (10:30) 

2531/17 ορίζεται στις 26.4.21 (10:30)  

 

Νομικέ Αρωγές 

490/20 ορίζεται στις 14.4.21 (09:00) 

821/20 ορίζεται στις 14.4.21 (09:00) 

822/20 ορίζεται στις 14.4.21 (09:00) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

6453/20 ορίζεται στις 14.4.21 (09:00) για τους κατηγορούμενους 2 και 3 

11698/20 ορίζεται στις 14.4.21 (09:00) 

11706/20 ορίζεται στις 14.4.21 (09:00) 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 14.4.21 

8130/20 

418/21   424/21 

419/21   425/21 

421/21   426/21 

422/21   427/21 

423/21   428/21 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

08/3/2021 

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 08.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

3622/20 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. 

 

Ν.Α. 727/20 για εξέταση στις 13.5.21 και ώρα 9.00 π.μ. 

Ν.Α. 666/20 για εξέταση στις 13.5.21 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

12825/19 ακρόαση για κατ.1 & 2  στις  7.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Οι 

συνήγοροι των  κατ.1 & 2  να τους ενημερώσουν να είναι παρόντες κατά την 

εν λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

24851/19 ακρόαση για κατ.1 & 2  στις  8.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Οι 

συνήγοροι των  κατ.1 & 2  να τους ενημερώσουν να είναι παρόντες κατά την 

εν λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

5303/19 ακρόαση για κατ.  στις  8.7.21  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. 

 

10652/18 ακρόαση για κατ. 1  στις  8.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  1 να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία 

και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 
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754/18 ακρόαση για κατ. 1  στις  7.7.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  1 να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία 

και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

Για επίδοση στις 13.5.21 οι υποθέσεις: 

13274/20 - 13284/20,   429/21 – 440/21, 13243/20, 13435/20 

 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 8/3/2021 

 

Διαχ. αρ. 147/2019 Η Αίτηση για οικονομική εξέταση ημερ. 16/10/20 
επαναορίζεται για Ακρόαση την 28/5/21 ώρα 09:00.  
Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 
παρατείνεται μέχρι 28/4/21.  Το Ε/Σ εναντίον του 
καθ’ ου η αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει 
για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) και η αίτηση 
ημερ. 18/6/20. 

 

Διαχ. αρ. 122/14 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 28/5/21 και ώρα 
09:00 π.μ.  Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα.  
Τελικοί ή Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να 
καταχωρηθούν μέχρι την 14/5/21. Μόλις 
καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο 
φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 
έλεγχο τους. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της 
διαχειρίστριας το οποίο θα παραμείνει ανεκτέλεστο.  

 

Γεν. Αίτηση 246/13 Η αίτηση ημερ. 22/5/20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.  

 

Γεν. Αίτ./Έφεση 38/21 Αποσύρεται και απορρίπτεται με επιφύλαξη 
δικαιωμάτων.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αίτηση/Έφεση 214/18 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 20/5/2021 ώρα 
09:00.  Στο μεσοδιάστημα να καταχωρηθούν οι 
γραπτές αγορεύσεις όλων των συνηγόρων.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 2423/19 Η κλήση για οδηγίες επαναορίζεται για Οδηγίες την 
28/5/2021 ώρα 09:00.  Δεν μπορούν να εκδίδονται 
αποσπασματικά οδηγίες. Αν δεν υπάρξει συμφωνία 
επί όλων των ζητημάτων, το Δικαστήριο θα ακούσει 
τους συνηγόρους και θα αποφασίσει επί όσων 
ζητημάτων αμφισβητούνται. Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1879/19 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης και 
επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις πλευρές. Οι 
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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 28/5/21 ώρα 09:00. 

             Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 211/21 Η αίτηση ημερ. 2/3/21 εγκρίνεται.  Το προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 22/2/21 επαναορίζεται για 
Αναθεώρηση την 22/3/21 ώρα 09:00.  Στο 
μεσοδιάστημα θα παραμείνει σε ισχύ.   
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

8 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 8.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Νομική Αρωγή 857/20 ορίζεται για Εξέταση στις 8.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• Νομική Αρωγή 858/20.  Η αίτηση απορρίπτεται κατόπιν επιθυμίας του αιτητή 

 

• 21977/19 ορίζεται για Απάντηση στις 8.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 22290/19 ορίζεται για Απάντηση στις 8.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 14885/20 ορίζεται για Απάντηση στις 8.4.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

•  2137/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  6289/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  23176/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  348/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  1042/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  3288/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.2021 στις 9:30 π.μ. 

•  4385/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 8.4.2021 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 28.6.21 στις 9:00 π.μ.   
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 08.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 19.04.2021 

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
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

8.3.21 

 

 

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

1 

 

24/21 Διατροφή 

 

20.4.21 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

 

2 

 

154/20 Διατροφή 
(Κυρίως 7.7.20, 
ενδιάμεση 8.2.21) 

 

27.4.21 ΚΕΘ 

Ένσταση μέχρι τότε 

 

3 

 

269/20 Διατροφή 18.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να είναι 
παρόντες 

4 

 

278/18 Διατροφή 17.5.21 Οδηγίες 

Ονομαστικός κατάλογος και 
σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 
τότε 

 

5 148/20 Διατροφή 23.4.21 Επίδοση  

 

6 5/21 Διατροφή 9.4.21 Δήλωση Συμβιβασμού 

 

7 198/18 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως 15.5.18, 
Μονομερής 
16.4.19 και 
προσωρινό 
9.7.19) 

24.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 

 

8 272/20 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως και 

19.4.21 ΚΕΘ 
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προσωρινό 
18.8.20) 

Προσωρινό διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε 

Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

 

9 13/21 Γονική Μέριμνα 9.4.21 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 8.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

309/13  Στην παρούσα υπόθεση θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.  Οι συνήγοροι, 

όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου, να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο. 

104/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά 

υπόθεση.  Αφορά τερματισμό απασχόλησης που έγινε το 2015.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

26/17  Το θέμα που εκκρεμούσε στην παρούσα υπόθεση, είναι η εξασφάλιση 

διατάγματος για επανεγγραφή της εργοδότριας εταιρείας στο μητρώο του εφόρου 

εταιρειών.  Από τις 26 Ιανουαρίου είχε ενημερωθεί το Δικαστήριο ότι το εν λόγω 

διάταγμα είχε εξασφαλιστεί και αναμένετο η σύνταξη του για σκοπούς συνέχισης της 

διαδικασίας.  Από τον φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να έγιναν οποιαδήποτε 

περαιτέρω διαβήματα, παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου ότι το διάταγμα θα έπρεπε 

να επιδοθεί στον έφορο εταιρειών και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για συνέχιση 

της διαδικασίας.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι απαιτείται να βρίσκονται στο Δικαστήριο 

για να δώσουν ανάλογες εξηγήσεις. 

210/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη. 

295/18  Η υπόθεση είναι ταχείας διεκπεραίωσης.  Είναι ορισμένη για ακρόαση.  

Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

329/20  Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου.  

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.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέσω e-mail 

εάν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πρόθεση από μέρους τους. 

353/20  Η υπόθεση έχει οριστεί για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου.  

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.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέσω e-mail 

εάν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πρόθεση από μέρους τους. 
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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 

08/03/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

474/14 

 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα μετά 

από αίτημα του δικηγόρου της Αιτήτριας στο οποίο δεν 

έφερε ένσταση ο δικηγόρος των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 22/09/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

894/16 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

εκ μέρους της Αιτήτριας στην οποία να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται με την ένορκη δήλωση ημερ. 

16/10/20 να καταχωρηθεί μέχρι τις 08/04/21.  

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 28/05/21. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 10/06/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

   

270/18 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

εκ μέρους του Αιτητή στην οποία να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται ώστε να υπάρξει 

συμμόρφωση με το διάταγμα αποκάλυψης του Δικαστηρίου 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 22/04/21.   

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 04/06/21. 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/06/21 και ώρα 

9.00π.μ.   
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265/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 22/04/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/05/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

 

338/19 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 21/05/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 31/05/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

378/19 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 02/12/21 η ώρα 

10.30π.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


42 
 

 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 8/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

60/20 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 14/4/2021 η ώρα 

10.00 π.μ. 

222/20 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 21/4/2021 η ώρα 

10.00 π.μ. 

178/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 22/4/2021.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

15/4/2021 για τις προθέσεις τους. 

280/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 12/5/2021.  Να 

ειδοποιηθούν όλες οι πλευρές για την ημερομηνία και για 

το ότι θα πρέπει να εμφανιστούν κατά την ημέρα εκείνη 

ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.00 π.μ. 

892/14 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται 

χρόνος να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται για 

ακρόαση την 22/9/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

975/16 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται 

χρόνος να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται για 

ακρόαση την 29/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

98/18 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται 

χρόνος να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται για 

ακρόαση την 6/12/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 
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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. 

 

 


