
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

1983/17 Η αίτηση ημερ. 20.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  

περάσπιση μέχρι τότε. 

1117/16 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για ακρόαση 22.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

711/16 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 21.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

3216/15 Η αίτηση ημερ. 15.4.2019 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

20.5.2021, η ώρα 09.00.  Την ίδια ημέρα η αγωγή ορίζεται για οδηγίες. 

2048/15 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα χωρίς έξοδα. 

5791/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 25.5.2021, η ώρα 09.00.  Απάντηση στην 

τροποποιημένη Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην τροποποιημένη 

Ανταπαίτηση μέχρι τότε. 

2257/20 Η αίτηση ημερ. 19.2.2021 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

22.4.2021.  Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 12.4.2021. 

 Η αίτηση ημερ. 13.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

67/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α και Β της αίτησης. 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

3/18 Η αίτηση ημερ. 28.1.2020 ορίζεται για οδηγίες 26.4.2021, η ώρα 09.00.  

Αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι τότε και 

να οριστεί την ίδια ημερομηνία. 

 

 

 

 



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 11.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1759/19 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 21.5.2021, η ώρα 09.00.  Εκδίδεται διάταγμα 

για ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων και από τις δύο πλευρές 

μέχρι τότε. 

 

2956/18 Οι αιτήσεις ημερ. 3.12.2019, 20.12.2018, 31.10.2019 και 20.11.2020 

ορίζονται για οδηγίες 19.5.2021, η ώρα 09.00 ώστε να προγραμματιστούν 

από το φυσικό Δικαστή της υπόθεσης. 

 

1810/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 25.5.2021, η ώρα 09.00.  Ονομαστικός 

κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας απ’  όλους τους διαδίκους να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

442/18 Η αίτηση ημερ. 6.6.2019 ορίζεται για οδηγίες 14.5.2021, η ώρα 09.00.  

Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

700/14 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για οδηγίες 28.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

326/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 28.5.2021, η ώρα 09.00 για να 

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

 

1548/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00, ώστε να 

προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της. 

 

 

 

 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

68/21  Παρακαλώ δέστε το Πινάκιο της κας Μ. Παπαδοπούλου, Π.Ε.Δ. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

  

6/20 Η Κυρίως αίτηση, η αίτηση ημερ. 1.3.2021 (Χρυσαφίνης & Πολυβίου), η 

αίτηση ημερ. 1.3.2021 (A.G. Erotocritou LLC) και η αίτηση ημερ. 5.3.2021 

(Χαβιαράς & Φιλίππου) ορίζονται για οδηγίες 20.4.2021, η ώρα 09.00 ώστε 

να τους επιληφθεί ο φυσικός Δικαστής της υπόθεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

11.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1844/18 Η αίτηση ημερ. 16.7.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών. 

Αγωγή αρ. 3419/17 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

28.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4174/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. ώστε να γίνει αλλαγή δικηγόρου. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2937/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. για σκοπούς διευθέτησης. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 5071/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

30.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3490/12 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση τελευταία φορά 

στις 12.4.2021 ώρα 8.45π.μ.  

 

Αγωγή αρ. 3180/12 Η αγωγή ορίζεται για γραπτές αγορεύσεις στις 

12.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση / Έφεση αρ. 18/21 Οι δηλώσεις της Καθ’ης η Αίτηση όπως 

διατυπώνονται στο ηλεκτρονικό της μήνυμα 

καταγράφονται. Η Αίτηση / Έφεση απορρίπτεται 

. Τα έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

Αίτηση αρ. 70/21 Η προτεινόμενη τροποποίηση επιβεβαιώνεται. Ο 

χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων 

στον Έφορο, παρατείνεται για 60 ημέρες από 

σήμερα. 

 

Αίτηση αρ. 68/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

11.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1663/20 Αίτηση ημερ. 26.8.2020: Στον φάκελο δεν 

υπάρχει αγόρευση εκ μέρους των Αιτητών. Η 

αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση την 5.4.2021 

ώρα 8.45π.μ. ώστε αυτή να προσκομιστεί. 

Έξοδα στην πορεία. 

 Αίτηση ημερ. 11.12.2020: Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες την 5.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Η 

υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2292/19 Η αίτηση ημερ. 11.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 12.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2116/19 Η αίτηση ημερ. 8.9.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Εναγομένων. 

 

Αγωγή αρ. 820/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

24.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3445/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

28.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 69/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. Θωμά, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  11/3/2021 

(τις οποίες επιλήφθηκε ο κ. Δρουσιώτης, Α.Ε.Δ.) 

 

 

Αρ. Αγωγής 1156/20 Θα ειδοποιηθείτε με email από το Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 1798/20 Θα ειδοποιηθείτε με email από το Δικαστήριο. 

 

Αρ. Γεν. Αιτ. 171/16 Αίτηση ημερ. 29.11.19.  Η αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 19.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από 
σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  Η Καθ΄ης η Αίτηση 1 
να ειδοποιηθεί από το δικηγόρο της να είναι 
παρούσα στο Δικαστήριο.  Ο Καθ΄ου η Αίτηση 2 να 
ειδοποιηθεί με κλήση από τους Δικηγόρους των 
Αιτητών. 

 

Αρ. Αίτ. 320/20 Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 12.5.21 ώρα 
9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί εντός 40 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία αλλά όχι 
εναντίον των Αιτητών. 

 

Αρ. Αγωγής 153/20 Αίτηση ημερ. 22.1.20 και Αίτηση ημερ. 31.7.20.  
Η αίτηση ημερ. 22.1.20 ορίζεται για Ακρόαση την 
13.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Η αίτηση ημερ. 31.7.20 
ορίζεται για Οδηγίες την ίδια μέρα.  Τυχόν ένσταση 
να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2606/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 6.4.21 ώρα 9:00 
π.μ. για να δοθεί ημερομηνία Ακρόασης από το 
Φυσικό Δικαστή.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 107/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων από Ενάγοντες εντός 20 ημερών από 
σήμερα.  Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει 
ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από τους 
Ενάγοντες.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 



μαρτυρίας να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές 
εντός περαιτέρω 40 ημερών.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 796/16 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 17.3.22 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3771/15 Αίτηση ημερ. 31.7.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Επίδοση την 27.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3283/15 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 31.1.22 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 5633/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 18.11.21 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 6046/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 19.11.21 
ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4397/11 Αίτηση ημερ. 31.7.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Επίδοση την 27.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  11/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής 2308/20 Αίτηση ημερ. 1.3.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος Α και Β της Αίτησης. (Ο χρόνος 
καταχώρισης εμφάνισης παρατείνεται σε 40 
ημέρες).  Τα έξοδα να ακολουθήσουν το 
αποτέλεσμα. 

 

Αρ. Αγωγής 698/20 Αίτηση ημερ. 1.3.21.  Εκδίδεται απόφαση υπέρ του 
Ενάγοντα και εναντίον του Εναγομένου 2 ως η 
παράγραφος 7 Α, Β, Γ της Ένορκης Δήλωσης, 
πλέον €2.350 δικηγορικά έξοδα, πλέον ΦΠΑ επί 
των δικηγορικών εξόδων, πλέον €16.50 έξοδα 
επίδοσης. 

 

Αρ. Αγωγής 3063/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.3.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5205/15 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 20.5.21 ώρα 9:00 
π.μ.  (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές 
εντός 60 ημερών από σήμερα).  Καμία διαταγή για 
έξοδα. (τελευταία φορά). 

 

Αρ. Αγωγής 126/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2362/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 20.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές 
εντός 65 ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην 
πορεία.  Η ημερομηνία 19.3.21 ακυρώνεται. 

 

Αρ. Αγωγής 5618/13 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 20.5.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1664/14 Αίτηση ημερ. 30.7.19.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 26.5.21 ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές 



αγορεύσεις). Καμία διαταγή για έξοδα.  Την ίδια 
μέρα ορίζεται για οδηγίες η Αγωγή. 

 

Αρ. Παραπ. 22/14 Η παραπομπή ορίζεται για Ακρόαση την 14.12.21 
ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Παραπ. 8/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 30.3.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αίτησης (application) 

73/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α 1 και 2 της 
Αίτησης.  Το διάταγμα να πληρωθεί εντός 5 ημερών 
από σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  11/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

218/20 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα οι δικηγόροι 

θα ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο.  

 

47/13 – Αίτηση ημερ. 25.2.21 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα οι δικηγόροι 

των Αιτητών θα ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο.  

 

2/21 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα οι δικηγόροι 

της αιτήτριας θα ειδοποιηθούν από το Πρωτοκολλητείο.  

 

2635/19 – Αίτηση ημερ. 30.9.20 

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

Εναγομένου 3 Καθ΄ ου η Αίτηση όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα 

είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  

 

341/15 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 18.5.21 και ώρα 9:00.  Ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Ο δικηγόρος του 

διαχειριστή να είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. 

 

 



485/12 – Αίτηση ημερ. 18.9.20 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 18.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

 

2493/17 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 18.5.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς 

κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο 

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 18.5.21 και ώρα 9:00.  Σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αγωγής.  

 

481/19 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 27.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στη πορεία της αγωγής.  Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των προδικαστικών 

ενστάσεων πρώτα.  

 

3374/13 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 22.9.21 και ώρα 11:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

528/20 – Αίτηση ημερ. 1.3.21 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος 

για περίοδο 6 μηνών από της εκπνοής του ήτοι από 4.3.21.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

 

 



1754/20 – Αίτηση ημερ. 6.10.20 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 11.3.21 και ώρα 9:00.  Εκείνη την 

ημερομηνία ο δικηγόρος της Εναγομένης να τοποθετηθεί για το ότι στον φάκελο 

της υπόθεσης δεν βρίσκεται καταχωρημένο παράρτημα εκ μέρους της 

Εναγομένης.  Τα έξοδα στη πορεία της αγωγής. 

 

2182/20 – Αίτηση ημερ. 11.12.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 17.5.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 28.4.21.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 11/03/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

Αγωγή 316/18 

Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα όπως οι διάδικοι αποκαλύψουν ενόρκως 

όλα τα έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους και αφορούν τα επίδικα εντός 30 

ημερών από σήμερα και όπως εντός της ίδιας περιόδου ανταλλάξουν 

αντίγραφα αυτών. 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες αναφορικά με την έκδοση οδηγιών ως προς τη 

μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο κατά την ακρόαση στις 12/5/21 

η ώρα 9:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή 2998/18 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 14/7/20 

Ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 12/5/21 η ώρα 9:00 π.μ.. 

 

Αγωγή 1327/18 – Αίτηση ημερ. 11/9/19 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 12/5/21 η 

ώρα 9:00 π.μ..  Το Ένταλμα Σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 2715/17 – Αίτηση ημερ. 25/2/20 

Ορίζεται εκ νέου για Επίδοση στις 11/5/21 η ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αγωγή 411/17 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 11/5/21 η 

ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή 1451/15 

Αναβάλλεται και ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 10/5/21 η 

ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα. 



 

Αγωγή 985/16 

Ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 10/5/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  11.03.2021 

 

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  11.03.2021 αναβάλλονται και ορίζονται 

ως ακολούθως:  

 

713/10 

Εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η αίτηση παράγραφος (Α) 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5137/13 

Ακρόαση 10.6.21, 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 σήμερα.  

 

5869/14 

Η αίτηση ημερ. 30.7.20 απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος νέας, χωρίς 

έξοδα. 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμοί  

 

856/20 

Η αίτηση ημερ. 2.9.20 ορίζεται ξανά για προγραμματισμό και έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη την 21.12.20 εναντίον των Εναγομένων – 

Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 στις 11.6.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Τα εντάλματα σύλληψης που εξεδόθησαν την 21.12.20 εναντίον των 

Εναγομένων -  Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2, να προωθηθούν άμεσα προς εκτέλεση 



Έξοδα σήμερα σε σχέση με τους Εναγόμενους – Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2, 

καμία διαταγή. 

 

 

1810/20 

Η αίτηση ημερ. 11.12.20 ορίζεται για οδηγίες στις 11.6.21, ώρα 08.45 π.μ.    

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι την 7.6.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης 

 

4494/14 

Ακρόαση 5.10.21, 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  

 

503/14 

Ακρόαση 8.10.21, 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  

 

3293/15 

Ακρόαση 13.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1592/20 

Οδηγίες και έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30 24.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

 

 



Αρ. Αίτησης 35/21 

Η  αίτηση δίδεται άδεια να αποσυρθεί και συνακόλουθα αυτή απορρίπτεται 

χωρίς έξοδα και άνευ βλάβης καταχώρησης νέας  

 

Γεν. Αίτηση 90/15 

Η αίτηση ημερ. 10.6.20 ορίζεται ξανά για προγραμματισμό, οδηγίες και έλεγχο 

του εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη την 16.12.20 εναντίον της Καθ΄ ης η 

αίτηση στη Γενική Αίτηση 1, στις 8.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Την ίδια μέρα για επίδοση στην Καθ΄ ης η αίτηση αρ. 2. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς της Καθ΄ ης η αίτηση 1 

επεκτείνεται μέχρι και την 4.6.21. 

Το ένταλμα σύλληψης που εξεδόθη την 16.12.20 εναντίον της Καθ΄  ης η αίτηση 

στη Γενική Αίτηση 1, να μην εκτελεστεί μέχρι νεωτέρας διαταγής του 

Δικαστηρίου. 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με την Καθ΄ ης η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 στην 

πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

Αρ. Αίτησης 537/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης της Καθ΄ ης η Αίτηση Εταιρείας.  

Ο Επίσημος Παραλήπτης – Έφορος Εταιρειών, διορίζεται ως προσωρινός 

εκκαθαριστής της Εταιρείας. 

Ο Πιστωτής να αποστείλει αμέσως και όχι αργότερα από τρεις εργάσιμες 

ημέρες από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος αντίγραφο τούτου στον 

Επίσημο Παραλήπτη – Έφορο Εταιρειών να παραδώσει αντίγραφο της Αίτησης 

και του διατάγματος εκκαθάρισης στον Επίσημο Παραλήπτη – στον Έφορο 

Εταιρειών, στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, 

στον Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, στον Γενικό Διευθυντή του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών 

Μεταφορών 

Τα έξοδα της αίτησης, πλέον ΦΠΑ, όπως θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθουν από το Δικαστήριο, επιδικάζονται υπέρ του 

Πιστωτή και εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση Εταιρείας. 

 

 



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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 11/03/21 

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. 

 

 

Γεν. Αίτηση 247/20 

Η τροποποίηση της Ιδρυτικής Πράξης και του καταστατικού επικυρώνονται. Να 

αντικατασταθούν από τα τεκμήρια 5 και 6 αντίστοιχα.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 687/13 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 12/05/21 και ώρα 11:00.  

Έξοδα στην πορεία.  Οι δικηγόροι και διάδικοι να είναι έτοιμοι για να 

ξεκινήσει η υπόθεση. 



Αρ. Αγωγής 3411/14  

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 27/10/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 605/19 

Ορίζεται για ακρόαση στις 02/12/21 και ώρα 11:00. Οι χρόνοι που θα διατεθούν 

για την κυρίως εξέταση, αντεξέταση και επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 

ως οι πρόνοιες τηςΔ.30 θ8 εκτός αν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2155/19 – Αίτηση ημερ.23/09/20 

Η αίτηση είχε οριστεί εκ νέου για επίδοση την προηγούμενη δικάσιμο λόγω των 

έκτακτων συνθηκών που επικρατούσαν από τη πανδημία. Η αίτηση δεν έχει 

επιδοθεί. Ορίζεται για επίδοση στις 27/04/21 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1197/20 – Αίτηση ημερ. 02/10/20 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 28/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί τουλάχιστον μέχρι 2 καθαρές μέρες πριν. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2389/20 – Αίτηση ημερ. 11/12/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3051/18 – Αίτηση ημερ. 19/10/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 19/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Εκδίδεται Ε/Σ το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο 

μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3857/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 29/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 



Αρ. Αγωγής 3517/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 27/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2948/18 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία διαταγή 

για έξοδα. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται 

Αρ. Αγωγής 4051/14 

Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και ορίζεται για οδηγίες στις 09/04/21 και 

ώρα 9:00. Το πρωτοκολλητείο δεν απέστειλε επιστολή ενημέρωσης στην 

εναγόμενη η οποία εμφανίζεται αυτοπροσώπως. Δίδονται εκ νέου οδηγίες.  

Ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση για τον ενάγοντα να είναι 

παρών κατά την επόμενη δικάσιμο.  Χωρίς έξοδα. 

 

Συν. Αγωγές 206 – 207 – 208/17 

Αναβάλλονται και ορίζονται για ακρόαση στις 22/11/21 και ώρα 11:00. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 754/12 – Αίτηση ημερ. 25/02/20 

Ορίζεται για οδηγίες αναφορικά με τον καθ’ ου η αίτηση αρ.1 στις 12/04/21 και 

ώρα 9:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Το Ε/Σ να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.   

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στον καθ’ ου η αίτηση αρ.2 την ίδια μέρα και ώρα 

για τελευταία φορά.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1224/20 – Αίτηση ημερ. 01/03/21 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 24/03/21 και ώρα 9:00. Τυχόν 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2642/18 – Αίτηση ημερ. 24/11/20 

Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα παρουσία της δικηγόρου των Αιτητών και του 

καθ’ ου η αίτηση. 

 

 



Αιτ. Εταιρείας 35/21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας. Χωρίς έξοδα. 

 

Αιτ. Εταιρείας 63/21 

Εκδίδεται πιστοποιητικό με το οποίο επιβεβαιώνεται κατά τρόπο 

αδιαμφισβήτητο η ορθή εκτέλεση των πράξεων και διατυπώσεων που 

προηγούνται της αναφερόμενης στην αίτηση διασυνοριακής συγχώνευσης, 

δυνάμει του άρθρου 201 ΙΖ (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 11.03.2021 
 

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 1137/2008 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης ημερομηνίας 15.02.2021: 
Δίδεται άδεια εκτέλεσης ως το Α της αίτησης. Χωρίς έξοδα. 
Αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ ημερομηνίας 15.02.2021: 
Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της 
αίτησης. Χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 4864/2010 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης ημερομηνίας 04.03.2021: η 
απόφαση εκδόθηκε την 22.03.2011 και η εκτελεστότητά της 
(πλέον 12 χρόνια) είναι μέχρι την 22.03.2023, συνεπώς δεν 
χρειάζεται/δεν μπορεί να δοθεί άδεια εκτέλεσής της επί του 
παρόντος. Η αίτηση απορρίπτεται. Χωρίς έξοδα. Το 
Δικαστήριο θα επιληφθεί της αίτησης για ανανέωση του 
ΜΕΜΟ την 15.04.2021, που είναι ορισμένη, λόγω του ότι είναι 
δια κλήσεως και δεν υπάρχει ακόμα στον φάκελο ούτε 
ειδοποίηση του Κτηματολογίου. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 1931/2013 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό της ακρόασης της 
από τη φυσική της δικαστή την 16.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ., σε περίπτωση διευθέτησης μπορεί να ζητηθεί νωρίτερα. 
Χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2803/2013 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό της ακρόασης της 
από τη φυσική της δικαστή την 16.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 3244/2013 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό της ακρόασης της 
από τη φυσική της δικαστή την 16.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ.. Χωρίς έξοδα. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



 

6.  ΑΓΩΓΗ 1656/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.07.2021 ώρα 
11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 3943/2014 Η ανταπαίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 16.09.2021 
ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 4185/2014 Η αίτηση θα πρέπει να οριστεί σε μία άλλη ημερομηνία για 
Ακρόαση, ούτως ώστε να δεχθεί τις αγορεύσεις των διαδίκων 
και να επιφυλάξει απόφαση η φυσική της δικαστής. Για τον 
λόγο αυτό, η αίτηση για τροποποίηση ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 16.04.2021 ώρα 9:00 π.μ.. 
Την ίδια ημερομηνία παραμένει και η αγωγή για οδηγίες. 
Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3119/2015 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 15.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα.  
 

10.  ΑΓΩΓΗ 218/2018 Η υπόθεση είναι άνω των €3.000. Έχουν καταχωριστεί και 
από τις δύο πλευρές ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων και 
ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων. Εκκρεμούσε το ζήτημα της 
ανταλλαγής εγγράφων. Με το πρακτικό του Δικαστηρίου (υπό 
άλλη σύνθεση), η υπόθεση ορίστηκε για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 02.02.2021. Ωστόσο, δεν είναι εμφανής από 
τα πρακτικά ή και τα προηγούμενα (20.02.2020) κάποια 
δήλωση ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί ως ταχείας εκδίκασης. 
Οπότε, δεν προκύπτει σαφώς ο λόγος για τον οποίον η 
υπόθεση έχει οριστεί για γραπτές αγορεύσεις. Εξ ου και την 
24.02.2021, που ήρθε (ετεροχρονισμένα) ενώπιον του 
Δικαστηρίου (με την παρούσα σύνθεση) ο φάκελος, είχε 
οριστεί σήμερα για προγραμματισμό, για να ξεκαθαρίσει αυτή 
η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινίσει και από 
τις δύο πλευρές, εάν επιθυμούν η υπόθεση να εκδικαστεί ως 
ταχείας εκδίκασης, ανεξαρτήτως εάν η αξίωση υπερβαίνει το 
ποσό των €3.000, κι αν, σε τέτοια περίπτωση, χρειάζονται 
χρόνο για γραπτή μαρτυρία/πόσο χρόνο. Νοουμένου ότι δεν 
υπάρχουν άλλα αιτήματα προδικασίας, η αγωγή ορίζεται για 
Ακρόαση την 26.11.2021 ώρα 11:00 π.μ.. Τυχόν 
ανταλλαγές έγγραφης μαρτυρίας να γίνουν ως τότε. Εάν 
αμφότεροι οι συνήγοροι των διαδίκων επιθυμούν και 
συμφωνούν να εκδικαστεί η υπόθεσή τους ως ταχείας 
εκδίκασης, μπορούν να καταχωρίσουν γραπτώς τη μαρτυρία 
τους μέχρι τότε, η πλευρά του Ενάγοντος εντός 90 ημερών 
από σήμερα, και ακολούθως η πλευρά των Εναγουσών εντός 
περαιτέρω 90 ημερών.  
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1032/2018 Η ώρα είναι 9:39 π.μ., καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 απόντες. 
Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση 1 και 2. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 
15.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 
 



12.  ΠΑΡ/ΜΠΗ 8/2019 

κ.α. 

Η συνήγορος του Απαιτητή δήλωση ότι επιθυμεί να ενστεί 
στην αίτηση για συνένωση της παρούσας υπόθεσης με τις 
Παραπομπές 11/2019, 13/2019, 14/2019, 9/2019 και 
12/2019. Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές/ηλεκτρονικές αγορεύσεις) την 24.03.2021 
ώρα 8:30 π.μ., ένσταση να καταχωριστεί μέχρι την 
18.03.2021 ώρα 12:00μ.  
 

13.  ΑΓΩΓΗ 874/2019 Είναι ορισμένη η αγωγή για Οδηγίες, βάσει της κλήσης για 
οδηγίες της Ενάγουσας. Εκκρεμεί διαδικασία τριτοδιαδίκου 
και η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, για να μπορέσουν να 
δοθούν κοινές οδηγίες, την 15.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1389/2019 Είναι ορισμένη η αγωγή για Οδηγίες, βάσει της κλήσης για 
οδηγίες του Ενάγοντος. Είχαν δοθεί ήδη οδηγίες για ένορκες 
αποκαλύψεις εγγράφων, ως προς τις οποίες δεν υπήρξε μέχρι 
στιγμής συμμόρφωση από αμφότερες τις πλευρές. Ενόψει 
του ότι εκκρεμεί διαδικασία τριτοδιαδίκου και σχετική αίτηση 
είναι ορισμένη την 21.04.2021, παραμένει και η αγωγή για 
Οδηγίες την 21.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., για να 
συμπορεύονται οι διαδικασίες, ημερομηνία μέχρι την οποία να 
υπάρξει συμμόρφωση με τις οδηγίες που ήδη δόθηκαν, ενώ 
περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν κοινά για όλους τους διαδίκους. 
Χωρίς έξοδα σήμερα.  
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2234/2019 Ο φάκελος της υπόθεσης τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, 
για τον λόγο ότι υπάρχει αίτηση ημερομηνίας 04.10.2019, 
που είχε οριστεί την 10.03.2021. Μεσολάβησε, ωστόσο, την 
05.03.2021 απόφαση του Δικαστηρίου (υπό άλλη σύνθεση) 
δια της οποίας εκδόθηκε διάταγμα αναστολής της αγωγής 
μέχρι την πληρωμή εξόδων προηγούμενης αγωγής στο 
διπλάσιό τους, με βάση όσα διαλαμβάνει η Δ.30. Η αναστολή 
της αγωγής ευνόητα αφορά και οποιαδήποτε αίτηση που είναι 
ενδιάμεση στην αγωγή, συνεπώς το Δικαστήριο δεν θα 
επιληφθεί οποιασδήποτε αίτησης στην αγωγή, εκτός και μέχρι 
να εκπληρωθούν οι οικονομικοί όροι που έχουν τεθεί. Σε 
τέτοια περίπτωση, ο Ενάγων μπορεί να αιτηθεί δια κλήσεως 
την επαναφορά της αγωγής, επισυνάπτοντας τα σχετικά με 
τη συμμόρφωση του διατάγματος, περίπτωση στην οποία θα 
επανέλθει και η ενδιάμεση αίτηση. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2864/2019 Η ώρα είναι 9:44 π.μ., καθ’ ου η αίτηση απών. Εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ου η αίτηση. Η αίτηση 
ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 15.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2877/2019 Η αίτηση είναι ορισμένη για Ακρόαση. Δεν έχουν τεθεί νομικά 
θέματα που να πρέπει να προαποφασιστούν πριν την 
οικονομική εξέταση. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται από το 
τελευταίο πρακτικό. Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών 
μέτρων που επιβάλλει τη μη φυσική παρουσία στο Δικαστήριο 



όταν αυτή δεν είναι απόλυτα αναγκαία για τη διεξαγωγή 
επειγουσών διαδικασιών, δεν θα δοθούν οδηγίες για εκτέλεση 
του εντάλματος σύλληψης και θα δοθεί μία άλλη ημερομηνία 
για Ακρόαση της αίτησης. Στη νέα ημερομηνία, ο καθ’ ου η 
αίτηση θα πρέπει να είναι παρών για την οικονομική του 
εξέταση (στον βαθμό που δεν υπάρχει δυνατότητα 
διευθέτησης), αναλόγως και της μέχρι τότε υγειονομικής 
κατάστασης, σε διαφορετική περίπτωση, θα δοθούν οδηγίες 
για ενεργοποίηση του εντάλματος σύλληψης. Η αίτηση 
ορίζεται για Ακρόαση την 11.05.2021 ώρα 9:30 π.μ., 
χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 32/2020 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση 
επίδοσης, ούτε διαφορετική ενημέρωση έχει ληφθεί. Η αίτηση 
ορίζεται για επίδοση την 15.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
χωρίς έξοδα. 
 

19.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.145/2020 Η αίτηση ορίζεται για εξέταση από τη φυσική δικαστή στη 
δικαιοδοσία της οποίας έχει ανατεθεί την 16.04.2021 ώρα 
9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

20.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.337/2020 Η αίτηση ορίζεται για εξέταση από τη φυσική δικαστή στη 
δικαιοδοσία της οποίας έχει ανατεθεί την 16.04.2021 ώρα 
9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 444/2020 Οι Εναγόμενοι 2, 6 και 10 είναι παρόντες στο Δικαστήριο. Η 
αίτηση όσον αφορά τους Εναγόμενους 2, 6 και 10 
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 2, 6 και 10 όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. Η αίτηση 
όσον αφορά τους Εναγόμενους 1, 3, 5, 7, 8, 9 και 11 
παραμένει για Απόδειξη την 15.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
υπερασπίσεις να καταχωριστούν το αργότερο 10 ημέρες 
προηγουμένως, έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2222/2020 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγόμενων/Καθ’ ων 
η αίτηση, όπως υπολογιστούν και εγκριθούν στο τέλος της 
διαδικασίας της αγωγής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 06.04.2021 Θα 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 

4.  ΕΦ.1/2019 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 18.05.2021 Αντεξέταση 

 

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

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

 
 

 

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 11/03/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. 

 

Αγωγή 1545/20 

 

 

Η Αίτηση για έκδοση συνοπτικής απόφασης ημερομηνίας 

11/12/2020 ορίζεται για Οδηγίες την 11/05/2021 ώρα 09:00. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

2. 

 

Αγωγή 1938/20 

 

Η Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης εμφάνισης 

ημερομηνίας 16/02/21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

του δικαιώματος καταχώρησης νέας. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

3. 

 

Αγωγή 1996/20 

 

Η Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

ημερομηνίας 20/10/20 ορίζεται για Επίδοση την 11/05/2021 ώρα 

09:00. Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει επίδοση της 

αίτησης, ούτε ενημέρωση από τους αντίδικους ότι έχουν λάβει 

γνώση της αίτησης. 

 

Σε περίπτωση που η αίτηση έχει επιδοθεί σε προγενέστερη της 

σημερινής ημερομηνίας, η αίτηση να θεωρηθεί ότι ορίζεται για 



Οδηγίες την πιο πάνω ημερομηνία. Έκθεση υπεράσπισης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

4. 

 

Αγωγή 2402/20 

 

Η Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

ημερομηνίας 11/12/20 ορίζεται για Οδηγίες την 12/05/2021 ώρα 

09:00. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

5. 

 

Αγωγή 1062/20 

 

Η Αίτηση ημερομηνίας 11/12/20 ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 

31/03/2021 ώρα 09:00. Οι δικηγόροι των αιτητών να 

τοποθετηθούν ως προς την αναγκαιότητα της καταχώρησης 

αίτησης. 

 

Από την πλευρά των καθ’ ων η αίτηση, δεν έχει λάβει το 

Δικαστήριο την όποια ενημέρωση ως προς τις θέσεις τους. 

 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Οι δικηγόροι των αιτητών παραπέμπονται στην ΔΙΑΤΑΓΗ 

25: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. (1) Μετά την καταχώρηση αλλά πριν την επίδοση του 

κλητηρίου εντάλματος, ο ενάγων δύναται οποτεδήποτε χωρίς να 

λάβει προηγούμενη άδεια του Δικαστηρίου να τροποποιήσει το 

κλητήριο ένταλμα του. Προς τούτο καταχωρείται τροποποιημένο 

κλητήριο ένταλμα με ανάλογη ένδειξη: 

Νοείται ότι σε περίπτωση περισσότερων εναγομένων, 

επίδοση κλητηρίου εντάλματος εννοείται σε οποιοδήποτε εξ 

αυτών. 

(2) Μετά την επίδοση του κλητηρίου εντάλματος και πριν 

την έκδοση από τον ενάγοντα της Κλήσης για Οδηγίες 

σύμφωνα με τη Διαταγή 30, επιτρέπεται άπαξ η τροποποίηση 

του χωρίς άδεια του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση 

καταχωρούνται τα τροποποιημένα δικόγραφα με ανάλογη 

ένδειξη: 

 



Νοείται ότι, όπου ο ενάγων καταχωρεί τροποποιημένο 

κλητήριο ή έκθεση απαίτησης, ο εναγόμενος καταχωρεί εντός 15 

ημερών από την επίδοση, ανάλογα με την περίπτωση, 

τροποποιημένη έκθεση υπεράσπισης. Όπου ο εναγόμενος 

τροποποιεί το δικόγραφο του, ο ενάγων καταχωρεί εντός 15 

ημερών από την επίδοση του, τροποποιημένη απάντηση, όπου 

χρειάζεται. 

 

 

 

6. 

 

Αγωγή 774/20 

 

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 21/05/2021 ώρα 09:00. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν 

εντός 60 ημερών από σήμερα από την Ενάγουσα και την 

Εναγόμενη.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

7. 

 

Αγωγή 570/20 

 

 

Η αίτηση ημερομηνίας 03/07/2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

με έξοδα υπέρ των Εναγομένων/Αιτητών και Εναντίον του 

Ενάγοντα/Καθ’ ου η Αίτηση, εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας. 

 

 

 

8. 

 

Αγωγή 459/20 

 

Η αίτηση ημερομηνίας 24/07/20 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης εναντίον των Εναγομένων 1,3,7 και 

8 ορίζεται για Απόδειξη την 17/05/2021 ώρα 09:00 εκτός εάν 

καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης 5 ημέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των αιτητών. 

 

9. 

 

Αγωγή 255/20 

 

Η αίτηση ημερομηνίας 24/11/2020 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρησης υπεράσπισης εναντίον του Εναγομένου 3 ορίζεται 

για Απόδειξη την 17/05/2021 ώρα 09:00 εκτός εάν καταχωρηθεί 

έκθεση υπεράσπισης 5 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην 

πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των αιτητών. 

 

 

10. 

 

Αγωγή 1020/16 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  27/10/2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

   



11. Αγωγή 1316/18 

 

Η αίτηση για οικονομική εξέταση ημερομηνίας 24/11/2020 

ορίζεται για Επίδοση την 13/05/2021 ώρα 09:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

 

 

12. 

 

Αγωγή 2519/18 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  25/10/2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

13. 

 

Αγωγή 269/19 

 

Η αίτηση για οικονομική εξέταση ημερομηνίας 13/07/20 ορίζεται 

εκ νέου για Έλεγχο του Εντάλματος σύλληψης την 18/05/2021 

ώρα 09:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

14. 

 

Αγωγή 279/20 

 

Η αίτηση ημερομηνίας 17/06/20 για έκδοση συνοπτικής 

απόφασης ορίζεται για Οδηγίες την 02/04/2021 ώρα 09:00. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

Σε περίπτωση που διευθετηθεί η αγωγή, σύμφωνα και με τις 

δηλώσεις στα ηλεκτρονικά μηνύματα των δικηγόρων, οι δικηγόροι 

έχουν την άδεια να ζητήσουν τον φάκελο της υπόθεσης ο οποίος 

να τεθεί ενώπιον του Δικαστήριού νωρίτερα.  

 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

15. 

 

Αγωγή 2831/18 

 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 23/03/2021 ώρα 09:00 

για να έχει το Δικαστήριο τις θέσεις όλων των διαδίκων αναφορικά 

με το εάν συμφωνούν στην απόσυρση της αγωγής και να 

τοποθετηθούν ως προς τα έξοδα.  Καμία διαταγή για έξοδα 

σήμερα. 

 

 

16. 

 

Αγωγή 5198/15 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  16/11/2021 ώρα 11:00. 



 Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

17.  

 

Αγωγή 3517/17 

 

Η κλήση για οδηγίες και η αίτηση ημερομηνίας 11/12/20 για 

ανταλλαγή δικογράφων παραμένουν για Οδηγίες την 

05/04/2021. Οι δικηγόροι του τριτοδιαδίκου μέχρι τότε να 

καταχωρήσουν ένταση ή να τοποθετηθούν ως προς την έκδοση 

των αιτούμενων διαταγμάτων.  

 

Η κλήση για οδηγίες λόγω της εκκρεμότητας αυτής παραμένει για 

οδηγίες. 

 

Έξοδα στην πορεία.  

 

 

18. 

 

Αγωγή 2007/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  20/09/2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

19. 

 

Αγωγή 1094/13 

 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Σχετική επιστολή ημερομηνίας 04/11/2020 καταχωρείται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου ως τεκμήριο Α.  

 

 

20. 

 

Αγωγή 779/2013 

 

Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερομηνίας 09/12/2019 ορίζεται εκ 

νέου για Ελεγχο του εντάλματος σύλληψης την 31/05/2021 ώρα 

09:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

21. 

 

Αγωγή 3555/13 

 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  22/09/2021 ώρα 11:00. 

 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

   



 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 
 

 

22. Αγωγή 1179/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις  23/09/2021 ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

23. 

 

Γεν. Αίτ. 218/12 

 

 

Η αίτηση ημερομηνίας 27/08/20 αναφορικά με τους Καθ’ ων η 

Αίτηση 2 και 3, ορίζεται εκ νέου για Επίδοση την 03/06/2021.  

Χωρίς έξοδα. 

 

 

24. 

 

Αίτηση 154/20 

 

 

Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες αναφορικά με τους Καθ΄ων η 

Αίτηση 1 και 3 την 14/04/2021 ώρα 09:00 για Συμβιβασμό.  

 

Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Για τον Καθ’ ου 

η Αίτηση 2 ορίζεται για Επίδοση την ίδια ημερομηνία.   Έξοδα 

στην πορεία.  

 

 

25.  

 

Αιτ. Ετ. 72/21 

 

Απόφαση επιφυλάσσεται. Οι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν για 

ενδεχόμενες διευκρινήσεις εάν αυτό χρειαστεί.  

 

26. 

 

Αγωγή 160/16 

 

Η Αίτηση ημερομηνίας 26/02/2021 ορίζεται για Οδηγίες την 

22/03/2021 ώρα 09:00. Ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση 

να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για διευκρινήσεις. 

Ταυτόχρονα να καταχωρηθεί η πρωτότυπη ένορκη δήλωση 

επίδοσης της αγωγής στον φάκελο του Δικαστηρίου.    

Η υπόθεση ήταν ορισμένη την 10/03/2021. 

 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγ. 4463/12 22.03.21 Συνεχιζόμενη 

 



 

 

 

 

 
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 11.3.2021 ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ Ο κος ΧΡ. ΠΑΠΑΛΛΑΣ 

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 

5. Αγ. 4968/13 17.03.21 & 19.3.21 Συνεχιζόμενη 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αίτηση 838/19 

 

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 10/05/2021 ώρα 09:00. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν 

εντός 40 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

2. Αγωγή 579/20 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 21/05/2021 ώρα 09:00. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν 

εντός 60 ημερών από σήμερα από την Ενάγοντα και την 

Εναγόμενη.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 430/19 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερομηνίας 19/02/20 παραμένει για 

Οδηγίες και για Προγραμματισμό από τον φυσικό Δικαστή της 

υπόθεσης την 06/04/2021 ώρα 09:00. Το Ένταλμα σύλληψης 

παραμένει υπό αναστολή.  Έξοδα στην πορεία. 

 

4. Αγωγή 3027/19 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης σημειώματος 

εμφάνισης ημερομηνίας 01/03/2021 ορίζεται για Οδηγίες την 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


 

 

 

 

 

 

19/03/2021 ώρα 09:00 έτσι ώστε οι δικηγόροι να τοποθετηθούν 

ως προς το θέμα του κατά πόσο η αίτησης θα πρέπει να 

αποσυρθεί αφού η επίδοση έγινε εντός του χρόνου όπου ήταν σε 

ισχύ η αναστολή των προθεσμιών για καταχώρηση σημειώματος 

εμφάνισης.  

 

5. Αγωγή 2096/20 Η αίτηση για απόφαση ημερομηνίας 11/12/2020 ορίζεται για 

Απόδειξη την 10/05/2021 ώρα 09:00 εκτός εάν καταχωρηθεί 

έκθεση υπεράσπισης 5 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην 

πορεία.  

 

6. Αγωγή 1797/20 Η Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

ημερομηνίας 24/11/20 ορίζεται για Επίδοση την 11/05/2021 ώρα 

09:00. Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει επίδοση της 

αίτησης, ούτε ενημέρωση από τους αντίδικους ότι έχουν λάβει 

γνώση της αίτησης. 

Σε περίπτωση που η αίτηση έχει επιδοθεί σε προγενέστερη της 

σημερινής ημερομηνία, η αίτηση να θεωρηθεί ότι ορίζεται για 

οδηγίες την πιο πάνω ημερομηνία. Έκθεση υπεράσπισης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

7. Αγωγή 945/20 Η Αίτηση ημερομηνίας 01/03/2021 ορίζεται για Οδηγίες την 

05/04/2021 για να της επιληφθεί ο φυσικός Δικαστής της 

υπόθεσης. Χωρίς έξοδα. 

 

8. Αγωγή 1138/20 Η Αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημ. 

28.7.2021 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρησης νέας σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

στα ηλεκτρονικά μηνύματα των δικηγόρων.  Στο φάκελο της 

υπόθεσης παρά τα όσα έχουν αναφερθεί δεν υπάρχει 

καταχωρημένη έκθεση υπεράσπισης.  Έξοδα υπέρ της 

ενάγουσας και εναντίον των εναγομένων ως αυτά θα 

υπολογιστούν και να είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

 

(Λόγω απουσίας της κας Παρπόττα για ιατρικούς 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 11.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

15625/17 ορίζεται για ακρόαση  στις 24.03.2021 στις (10:30) 

21460/19 ορίζεται για ακρόαση στις 29.03.2021  στις (09:00) 

22779/19 ορίζεται για ακρόαση στις 21.09.2021 στις (10:30) 

3459/20 ορίζεται για ακρόαση στις  23.09.2021  στις (10:30) 

13677/20 ορίζεται για ακρόαση στις 22.09.2021 στις (10:30) 

1045/21 ορίζεται για ακρόαση για κατηγ.1 και για απάντηση για κατηγ. 

 2-5 στις 27.04.2021  στις (09:00) 

 
 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ στις (09:00) 

3658/20 29.03.2021 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις  (09:00) 

2672/20 10.05.2021 

11771/20 10.05.2021 

11772/20 10.05.2021 

15512/20 10.05.2021 

17235/20 10.05.2021 

17500/20 10.05.2021 



Νομικές Αρωγές για εξέταση  (09:00) 

415/20  29.03.2021 

782/20  10.05.2021 

25/21   27.04.2021 

26/21   27.04.2021 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
2046/21 Ορίζεται για επίδοση 16.03.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

11739/20 

11742/20 

11743/20 

11744/20 

11745/20 

11857/20 Έγινε Απόδειξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

11/3/2021 

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 11.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

1357/21 απάντηση για κατ. 2 και επίδοση για κατ. 1 στις 30.3.21 και ώρα 9.00 

π.μ.  Ο συνήγορος της  κατ. 2  να την ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν 

λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

14012/19 ακρόαση για κατ.  στις  13.9.21  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. 

 

14217/17 ακρόαση για κατ. 2  στις  29.6.21  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. 

 

15831/18 ακρόαση για κατ.  στις  13.9.21  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. 

 

16929/20 απάντηση για κατ. στις 17.5.21 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

15449/20 ακρόαση για κατ.  στις  13.9.21  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. 

 



14576/19 ακρόαση για κατ.  στις  13.9.21  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. 

 

Για επίδοση στις 17/5/21 οι ακόλουθες υποθέσεις: 

 

16754/20 – 136764/20 

 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 11.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3012/20 ορίζεται στις 7.7.21 (10:30)  

6060/18 ορίζεται στις 7.7.21 (10:30) 

9502/17 ορίζεται στις 17.5.21 (10:30)  

7987/20 ορίζεται στις 7.7.21 (10:30)  

4880/18 ορίζεται στις 13.5.21 (09:00)  χωρίς μάρτυρες 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

21303/19 ορίζεται στις 23.04.21 (9:00) 

941/20 ορίζεται στις 23.04.21 (9:00) 

943/20 ορίζεται στις 23.04.21 (9:00) 

1009/21 ορίζεται στις 23.04.21 (9:00) 

3014/21 ορίζεται στις 23.04.21 (9:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

 ΧΡ. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ, Ε.Δ. 

 

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

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 11.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 11.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

16953/18 oρίζεται για ακρόαση στις 1.7.21 (10:30) 

3069/19 ορίζεται για ακρόαση στις 1.7.21 (10:30)  

3070/20 ορίζεται για ακρόαση στις 1.7.21 (10:30)  

14094/19 ορίζεται για ακρόαση στις 1.7.21 (10:30)  

19830/19 oρίζεται για ακρόαση στις 1.7.21 (10:30) 

2615/20 ορίζεται για ακρόαση στις 1.7.21 (10:30)  

3634/20 ορίζεται για ακρόαση στις 11.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

773/20 στις 7.4.21 (09:00) 

7463/20 στις 19.4.21 (09:00) 

11200/20 στις 19.4.21 (09:00) (Απάντηση για Κ1 και Κ3 και Επίδοση για Κ2) 

11201/20 στις 19.4.21 (09:00)  

1198/21 στις 19.4.21 (09:00) 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΩΓΕΣ για εξέταση: 

814/20 στις 19.4.21 (09:00) 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

 



 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

7473/20 

 

ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

7468/20 

11199/20 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 7.6.21 (09:00) 

14514/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

11 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 11.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Νομική αρωγή 701/20 ορίζεται για Εξέταση στις 15.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 770/20 ορίζεται για Εξέταση στις 15.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 771/20 ορίζεται για Εξέταση στις 15.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 773/20 ορίζεται για Εξέταση στις 15.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 774/20 ορίζεται για Εξέταση στις 15.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

 

• 22106/19 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγορούμενο 2 στις 

13.04.2021 στις         9:00 π.μ. 

 

• 4227/20 ορίζεται για Απάντηση στις 13.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 4877/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 13.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 5205/19 ορίζεται για Απάντηση στις 15.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 23168/19 ορίζεται για Απάντηση στις 15.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

• 5468/20 ορίζεται για Απάντηση και έλεγχο στις 15.04.2021 στις 

9:00 π.μ. 

 



• 5420/20 ορίζεται για Απάντηση και έλεγχο Ε/Σ στις 15.04.2021 

στις 9:00 π.μ. 

 

• 5472/20 ορίζεται για Απάντηση και έλεγχο στις 15.04.2021  στις 

9:00 π.μ. 

 

• 5473/20 ορίζεται για Απάντηση και έλεγχο στις 15.04.2021 στις 

9:00 π.μ. 

 

• 6365/20 ορίζεται για Απάντηση και έλεγχο στις 15.04.2021 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 

την 05.07.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 11.03.2021 

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

για τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες οδηγίες σε περίπτωση που 

έχουν δοθεί εξαιρουμένων των υποθέσεων που έγιναν στην 

αίθουσα του Δικαστηρίου ως καθορίζονται στην Ανακοίνωση 

του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 05 & 12 

Φεβρουαρίου 2021. 

Το αναλυτικό πινάκιο της λίστας των υποθέσεων που είχε ενώπιον 

του το Δικαστήριο κατά την πιο πάνω ημερομηνία και το οποίο 

ετοιμάζεται και εκδίδεται από το Ποινικό Πρωτοκολλητείο του Ε.Δ. 

Λεμεσού μπορείτε να τo βρείτε καθημερινά στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στον πιο κάτω σύνδεσμο.   

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-

lawyers/news-14/limassol 

 

Όσοι δικηγόροι προτίθενται να εμφανιστούν για την 

εκπροσώπηση κατηγορούμενων σε υποθέσεις που δεν 

εμφανίζονται ήδη να ενημερώνουν γραπτώς τον φάκελο του 

Δικαστηρίου μέσω της στενογράφου του Δικαστή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση κατωτέρω καθότι σε αντίθετη 

περίπτωση ενδεχόμενα η υπόθεση να προχωρήσει σε 

απόδειξη. Oι υποθέσεις σκυβάλων, επαγγελματικών 

αδειών, τροχονομίας και καταδολιεύσεων θα γίνονται 

κανονικά. 

 

Σημείωση: Για ζητήματα που αφορούν τις υποθέσεις των ιδιωτικών ποινικών 

του Ε.Δ. Λεμεσού μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Παναγή 

τηλεφωνικά στο 25806272 ή δια email mpanayi@dc.judicial.gov.cy  

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
mailto:mpanayi@dc.judicial.gov.cy


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  11.3.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Γονική Μέριμνα 233/20 – Συμμόρφωση 23.4.21 

2. Περιουσιακές Διαφορές 45/16 – Ακρόαση 10.6.21 η ώρα 11.00 π.μ. 

3. Περιουσιακές Διαφορές 19/19 – ΚΕΘ 11.5.21 

4. Διατροφή 313/20 – ΚΕΘ 13.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

5. Γονική Μέριμνα 420/20 – ΚΕΘ 22.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

6. Διατροφή 181/20 – Δόθηκαν οι αγορεύσεις από τους δικηγόρους των 

διαδίκων και η απόφαση επί του προσωρινού διατάγματος επιφυλάχθηκε.  

Η Κυρίως ορίστηκε για ΚΕΘ στις 11.5.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ. 

7. Γονική Μέριμνα 339/20 – ΚΕΘ 23.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

8. Γονική Μέριμνα 22/19 – ΚΕΘ 23.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε. 

9. Γονική Μέριμνα 230/20 – ΚΕΘ 22.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε. 

10. Περιουσιακές Διαφορές 51/18 – ΚΕΘ 11.5.21.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε για την Καθ΄ης η αίτηση. 

11. Διατροφή 270/19 – ΚΕΘ 11.5.21.  Ονομαστικός κατάλογος και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τότε. 

12. Περιουσιακές Διαφορές 48/20 – ΚΕΘ 23.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

13. Διατροφή 58/19 – ΚΕΘ 22.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

14. Γονική Μέριμνα 246/16 – ΚΕΘ 6.4.21.  Θα πρέπει να επισπεύσουν οι 

δικηγόροι την προώθηση των αιτήσεων τους στη βάση των Θεσμών ώστε 

να γίνουν οι αποκαλύψεις και να δοθούν οδηγίες για να καταχωρηθεί 

ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

15. Διατροφή 165/18 – Οδηγίες 22.4.21.   

16. Γονική Μέριμνα 29/21 – Μονομερής και Κυρίως ορίζονται για Επίδοση 

στις 12.4.21. 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤOY  Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

11.3.21 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

1. 228/19  – Ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού στις  12.4.21. 

2. 174/20  – Η κυρίως  αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  

13.5.21.  Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

3. 148/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  επίδοση στις  

13.5.21 και η μονομερής αίτηση για υποκατάστατο επίδοση 

ορίστηκε για  ΚΕΘ  στις  13.5.21.  Η αιτήτρια να καταβάλει 

περισσότερες προσπάθειες  για προσωπική επίδοση  στον 

Καθ’ου η αίτηση. 

4. 128/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  29.3.21. 

5. 41/21 – Εκδόθηκε προσωρινό  διάταγμα.  Ορίστηκε 

επιστρεπτέο στις  23.3.21.  Η Αιτήτρια να υπογράψει 

εγγύηση €10.000. 

6. 141/20  -  Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  17.5.21.  Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε. 

7. 292/19  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  20.4.21.  

Το προσωρινό διάταγμα  ορίστηκε για ακρόαση στις  

20.4.21.  Το προσωρινό  διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 119/20 -  H κυρίως αίτηση και η μονομερής αίτηση  ορίστηκαν 

για επίδοση στις  8.4.21. 

2. 13/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  12.4.21. 

3. 70/21 – Ορίστηκε επίδοση στις  6.4.21. 



4. 474/16 – Oρίστηκε γι’ ακρόαση στις   23.3.21.  Οι δικηγόροι 

και οι διάδικοι να είναι έτοιμοι για να ξεκινήσει η ακρόαση.  

Εκπρόσωπος του  Γραφείου Ευημερίας να είναι παρών. 

5. 311/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  17.5.21.   Συμπλήρωση 

δικογράφων να γίνει μέχρι τότε. 

6. 367/20 – Η κυρίως αίτηση και η μονομερής αίτηση  ορίστηκαν 

για δήλωση συμβιβασμού στις  15.4.21.   Ένσταση και 

Υπεράσπιση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

  

Αίτηση Υιοθεσίας αρ.  2/21:  Ορίστηκε για  απόδειξη στις  

29.6.21. 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

1. 44/16  - Oρίστηκε για οδηγίες στις  22.4.21.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από την Καθ’ης 

η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

2. 2/18 -  Ορίστηκε για οδηγίες στις  20.4.21.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας  και από τις δύο 

πλευρές να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

3. 21/20  - Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα  

ορίστηκαν για δήλωση συμβιβασμού στις  19.3.21.   Το 

προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε.  Ένσταση και 

Υπεράσπιση να καταχωρηθούν μέχρι τις 18.3.21. 

4. 54/20 -  Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  18.5.21.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

Αίτηση χρήση στέγης αρ.  18/18  -    Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  

18.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

11.3.21 

 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

7. 369/20 -  H μονομερής αίτηση  ημερ. 1.3.21 ορίστηκε για ΚΕΘ 

στις  23.3.21.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  19.3.21. 

8. 66/21 -  Η μονομερής αίτηση  ημερ.  5.3.21 ορίστηκε για 

επίδοση στις  23.3.21 και ώρα 08:30. 

9. 225/20  - Η μονομερής αίτηση ορίστηκε στις  18.3.21 για 

οδηγίες. 

 

 

Αίτηση Διατροφής αρ.  196/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε εκ 

νέου για απόδειξη στις 18.3.21 και ώρα 08:30. 

 

-----------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 11.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

289/19  Η παρούσα υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Δυστυχώς, λόγω της 

πανδημίας η υπόθεση δεν μπορεί να ακουστεί.  Προηγούνται άλλες παλαιότερες 

υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να ακουστούν.  Ως εκ τούτου, θα δοθεί 

μια νέα ημερομηνία.  Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται 

ξανά για ακρόαση στις 8.10.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

589/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Λόγω παλαιότερων 

ακροάσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί και οι οποίες έχουν 

καθυστερήσει λόγω της πανδημίας, το Δικαστήριο θα δώσει μια νέα ημερομηνία.  Η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

10.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

375/19  Παρά τις οδηγίες του Δικαστηρίου, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει 

καταχωρήσει κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Δίδεται μια τελευταία 

ημερομηνία για σκοπούς συμμόρφωσης.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθούν μέχρι τις 22.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 26.4.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

138/20  Υπάρχει συμμόρφωση για αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο 

πλευρές.  Δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 

22.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 26.4.2021, η ώρα 9.30 

π.μ. 

249/20  Υπάρχει αίτηση για εκδίκαση προδικαστικού σημείου.  Είχαν δοθεί 

οδηγίες για καταχώρηση της ένστασης μέχρι τις 9.3.2021.  Δεν φαίνεται να έχει 

κατατεθεί μέχρι αυτή την στιγμή οποιαδήποτε ένσταση.  Η υπόθεση είναι ορισμένη για 

οδηγίες.  Αναμένεται η φυσική παρουσία των συνηγόρων. 

275/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 22.4.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 26.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 



277/20  Έχει εκδοθεί διάταγμα για αποκάλυψη εγγράφων μέχρι τις 5.3.2021.  

Δεν φαίνεται να υπάρχει συμμόρφωση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 5.4.2021 και 

η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 8.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

11/03/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 
 

8/14 

 

 

H ακρόαση της υπόθεσης θα διεξαχθεί κανονικά ως είναι 

ορισμένη. 

876/14 

877/14 

Η ακρόαση των υποθέσεων αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

άλλων παλαιότερων υποθέσεων.  

Οι υποθέσεις ορίζονται ξανά για Ακρόαση στις 17/06/21 και 

ώρα 10.30π.μ.   

 

440/17 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων.  Ενόψει της πανδημίας και των 

περιοριστικών μέτρων το Δικαστήριο κρίνει ότι η αίτηση δεν 

πρέπει να απορριφθεί στο παρόν στάδιο λόγω μη 

εμφάνισης της Αιτήτριας και/ή μη διορισμού δικηγόρου για 

να την εκπροσωπεί.   

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 09/06/21 και 

ώρα 10.30π.μ.    

Το Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει την Αιτήτρια για την εν 

λόγω ημερομηνία.   

 

172/19 

 

 

 

 

Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων (στις οποίες να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 06/05/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/05/21 και ώρα 

9.00π.μ.   

 

 



318/20 

 

 

 

 

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων μέχρι τις 03/06/21. Στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.  

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

9.00π.μ.   

 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με τη στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο τηλέφωνο 25806188 ή να 

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

τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 11/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

227/17 H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 13/5/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

6/5/2021. 

200/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 10/6/2021.  Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν μέχρι 

την 3/6/2021. 

278/20 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη, και 

επιθεώρηση εγγράφων.  Τα πιο πάνω να γίνουν μέχρι την 

10/5/2021.  Στις Ένορκες Δηλώσεις να 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχετικά έγγραφα.  Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες την 17/5/2021. 

34/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 14/4/2021.  Την ημέρα 

εκείνη οι 2 πλευρές να εμφανιστούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου, εκτός εάν ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι 

την 7/4/2021 για τις προθέσεις τους. 

13/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 15/4/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

8/4/2021. 

301/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 12/4/2021.  Οι 2 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

5/4/2021 για τις προθέσεις τους. 

258/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 20/5/2021.  Κλήση για 

οδηγίες και παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

13/5/2021. 

 

 

 



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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

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

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 11/3/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

E24/17 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

18/6/2021 στις 11.00 π.μ.   

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

E74/18 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

22/6/2021 στις 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

E151/19 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης του καταλόγου και σύνοψης μαρτυρίας των 

Καθ’ ων η αίτηση για 60 μέρες από σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 

22/10/2021 στις 11.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.  

 

E154/19 

Η κυρίως αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση στις 26/10/2021 στις 11.00 π.μ.  Όσον 

αφορά την ενδιάμεση αίτηση τροποποίησης, το Δικαστήριο θα της επιληφθεί την 

ημερομηνία που είναι ορισμένη.   

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



E155/19 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης της έγγραφης μαρτυρίας των Καθ’ ων η αίτηση 

για 60 μέρες από σήμερα. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 26/10/2021 στις 

11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

E20/21 

Μονομερής αίτησης 3/3/2021 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Ο χρόνος καταχώρησης Απάντησης παρατείνεται ως το (Α) 

της αίτησης.  Ο δικηγόρος του Καθ’ ου να ενημερώσει άμεσα τους δικηγόρους των 

Αιτητών για την εξασφαλισθείσα παράταση.   

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

E23/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 3/3/2021 

Επαναορίζεται για Απόδειξη στις 22/3/2021 στις 9.00 π.μ.  Μέχρι 18/3/2021 να 

καταχωρηθεί συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση στην οποία να επισυνάπτεται το 

διάταγμα στην Ε15/20. 

 

E125/20 

Ανανεώνονται οι οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν στις 14/12/2020.   

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16/6/2021.   

Καμία διαταγή για έξοδα. 

E133/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 3/3/2021 

Η αίτηση θα εξεταστεί στις 24/3/2021 στις 9.00 π.μ.  

 

E145/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 3/3/2021 

Η αίτηση θα εξεταστεί στις 23/3/2021 στις 9.00 π.μ.   

 

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 


