
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1888/18 H αίτηση ημερ. 28.12.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

9.6.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

879/19 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 11.8.2020:  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα 

εναντίον και των δύο πλευρών για ένορκη αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων η οποία να γίνει μέχρι 7.6.2021, η ώρα 09.00.   

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 7.6.2021, η ώρα 09.00. 

 

834/19 Η αίτηση ημερ. 10.2.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

7.6.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση εντός 15 ημερών από σήμερα. 

  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 7.6.2021, η ώρα 09.00. 

Η αίτηση ημερ. 19.6.2020 ορίζεται για οδηγίες 7.6.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

Η αίτηση ημερ. 5.6.2020 ορίζεται για οδηγίες 7.6.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

Η αίτηση ημερ. 4.6.2020 ορίζεται για οδηγίες 7.6.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

884/19 Αίτηση για οδηγίες ημερ. 30.10.20:  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα 

εναντίον και των δύο πλευρών για ένορκη αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων μέχρι 4.6.2021. 

  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 4.6.2021, η ώρα 09.00. 

 

1197/18 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 23.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

816/16 Αίτηση ημερ. 4.3.2021:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.1 της Αίτησης. 



 

2734/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 24.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

988/20 Η αίτηση ημερ. 17.12.2020 απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των Αιτητών.  

Το Δικαστήριο εξαιρέθηκε από την παρούσα υπόθεση.  Θα τεθεί ενώπιον 

άλλου Δικαστή. 

 

1551/20 Με βάση τη γραπτή ειδοποίηση ημερ. 11.3.2021 η αγωγή διακόπτεται και 

αποσύρεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 17.3.2021 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

ΑΓΩΓΕΣ 

2793/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 31.3.2021, η ώρα 09.00.  Μέχρι τότε να 

διευκρινιστεί το θέμα των εξόδων με βάση την ειδοποίηση διακοπής που 

έχει καταχωριστεί στο φάκελο του Δικαστηρίου 12.3.2021. 

2189/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β, Γ, Δ και Ε της αίτησης.  Διευκρινίζεται ότι 

με βάση το Τεκμ.2 της συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης η επίδοση στον 

Εναγόμενο που διαμένει στη Βουλγαρία θα γίνει μέσω των αρμόδιων 

κρατικών αρχών, όπως και η επίδοση στον Εναγόμενο που διαμένει στις 

Φιλιππίνες.  Η επίδοση στους υπόλοιπους Εναγόμενους με βάση το Τεκμ.2 

θα γίνει μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή και/ή μέσω 

ταχυδιανομής (courier). 

 

2724/19 Η Υπεράσπιση των Εναγομένων 1 και 2 καταχωρίστηκε στις 17.3.2021.  Η 

αίτηση ημερ. 6.7.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος 

των Εναγόντων. 

  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 24.5.2021, η ώρα 09.00.  

Δόθηκε άδεια στο δικηγόρο Ανδρέα Μαθηκολώνη και αποσύρθηκε από 

δικηγόρος των Εναγομένων 1 και 2. 

 

2312/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 09.00.  Εκ συμφώνου 

εκδίδεται διάταγμα εναντίον όλων των πλευρών στα πλαίσια της απαίτησης 

και ανταπαίτησης για ένορκη αποκάλυψη, ανταλλαγή και επιθεώρηση 

εγγράφων η οποία θα πρέπει να γίνει μέχρι 18.5.2021. 

 

690/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 12.5.2021, η ώρα 

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

πορεία. 

 

3571/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00 ώστε 

να προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1382/12 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 28.5.2021,η ώρα 09.00 ώστε να 

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



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

17.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1488/20 Η αίτηση ημερ. 15.10.2020 απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των Εναγομένων. 

 

Αγωγή αρ. 469/19 Η αίτηση για Προσωρινό Διάταγμα ημερ. 

4.6.2019 ορίζεται για οδηγίες την 30.3.2021 ώρα 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1636/17 Δίδεται για τελευταία φορά χρόνος για 

καταχώριση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και 

ανταλλαγή αυτών 20 ημερών από σήμερα. 

Ακολούθως οι διάδικοι να καταχωρίσουν 

Ονομαστικούς Καταλόγους με Σύνοψη 

Μαρτυρίας εντός περαιτέρω 60 ημερών. Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 10.6.2021 ώρα 

8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4090/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

5.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2204/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

6.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 6020/13 Η αγωγή ορίζεται τελευταία φορά για οδηγίες την 

15.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 93/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 15.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. ώστε να τοποθετηθούν οι συνήγοροι ως 

προς τα αιτήματα τους. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

17.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 727/18 Η αίτηση ημερ.10.7.2020 ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις την 13.4.2021 ώρα 8.45π.μ.. Η 

αίτηση ημερ. 13.12.2019 παραμένει για οδηγίες την ίδια 

μέρα. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4850/14 Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη για τους Εναγόμενους 

αρ. 1 και 2 την 15.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Οι συνήγοροι 

των Εναγομένων αρ. 1 να ενημερώσουν αυτούς 

γραπτώς για την πρόθεση τους να αποσυρθούν. 

 

Αγωγή αρ. 1611/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 22.9.2021 ώρα 

10.30π.μ.. Έξοδα στη πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2531/20 Η αίτηση ημερ. 17.12.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

των Εναγομένων αρ. 1 και εναντίον των Εναγόντων. 

 

Αίτηση Αλλοδαπών 5/20 Οι αιτήσεις ημερ. 9.3.2020, 27.5.2020, 24.6.2020 και 

16.9.2020 ορίζονται για οδηγίες την 15.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. ώστε να συμφωνηθεί μεταξύ των συνηγόρων η 

πορεία της υπόθεσης. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση Πτώχευσης 2/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 15.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. Η Ένσταση να καταχωριστεί απαραιτήτως 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 17/3/2021 
 

Αγωγή αρ. 2924/17 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 18/3/2022 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2630/18 Η Αίτηση ημερ. 20/11/20 επαναορίζεται για 
Ακρόαση την 18/5/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1762/19 Η Αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 2/6/2021 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της πλευράς του 
εναγόμενου παρατείνεται μέχρι 21/5/21.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 1053/20 Ενόψει του ότι καταχωρίστηκε υπεράσπιση η 
αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
των Αιτητών τα οποία θα είναι πληρωτέα στο τέλος 
της αγωγής.   

 

Αγωγή αρ. 2144/16 Η Αίτηση ημερ. 16/7/20 επαναορίζεται για Απόδειξη 
την 17/5/2021 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21.  Έξοδα 
επιφυλάσσονται.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει 
για οδηγίες η αγωγή.   

 

Αρ. Αίτ. ΠΣΑ 5/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της 
αίτησης χωρίς διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 1194/13  Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 
20/10/2021.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 1044/21  Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 26/3/2021 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς 
παρατείνεται μέχρι 24/3/21.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.   

 



Αγωγή αρ. 381/21  Η Αίτηση ημερ. 4/3/21 ορίζεται για Οδηγίες την 
16/4/2021 ώρα 09:00. Τυχόν ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι 9/4/21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή αρ. 2832/18  Η αγωγή εναντίον των εναγομένων 1 και 2 
αποσύρεται και απορρίπτεται με επιφύλαξη 
δικαιωμάτων και με έξοδα υπέρ του εναγόμενου 1 
ως θα υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή και 
εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Αναφορικά με 
εναγόμενο 2 καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 3810/14  Η Αίτηση ημερ. 11/8/20 επαναορίζεται για Οδηγίες 
την 12/5/2021 ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την 
καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 28/4/21.  
Στο μεσοδιάστημα η αίτηση να κοινοποιηθεί στους 
δικηγόρους των άλλων εναγομένων.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για 
οδηγίες η αγωγή. 

 

Αγωγή αρ. 99/20 Η Αίτηση ημερ. 24/6/20 ορίζεται για Ακρόαση την 
17/6/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

C.P. 378/16   Επαναορίζεται για ακρόαση την 17/6/21 ώρα 09:00. 

 

Διαχ. αρ. 224/09 Η Αίτηση ημερ. 10/6/20 επαναορίζεται για Ακρόαση 
την 3/6/2021 ώρα 09:00. Ο χρόνος για την 
καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 10/5/21.  
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 Διαχ. αρ. 44/11 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 8/7/21 και ώρα 09:00 
π.μ.  Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 23/6/21. Μόλις καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή 
Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον 
της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. Ο φάκελος να 
τεθεί ενώπιον της πρωτοκολλητού για έλεγχο των 
ενδιάμεσων λογαριασμών 16/11/20.   

 

Αγωγή αρ. 1658/19 Η Αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 2/6/2021 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση του 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της πλευράς 
των εναγομένων παρατείνεται μέχρι 21/5/21.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.   



Αγωγή αρ. 1589/19 Η κλήση για οδηγίες ημερ. 7/10/20 επαναορίζεται 
για Οδηγίες την 2/6/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα.   

 

Διαχ. αρ. 39/21 Ορίζεται για οδηγίες την 12/5/2021 ώρα 09:00.  
Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 28/4/21.  
Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αίτηση αρ. 7/20 Η Αίτηση ημερ. 28/5/20 επαναορίζεται για Ακρόαση 
την 20/4/2021 ώρα 09:00. Μέχρι τότε να 
καταχωρηθούν οι γραπτές αγορεύσεις των 
συνηγόρων.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 3329/16 Έχει καταχωρηθεί η ένορκη αποκάλυψη εγγραφων 
από αμφότερες τις πλευρές.  Η αγωγή ορίζεται για 
οδηγίες – για σκοπούς συμμόρφωσης την 2/6/21 
και ώρα 09:00.  Δίδονται οδηγίες για την 
καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου 
μαρτύρων της κάθε πλευράς, με σύνοψη της 
μαρτυρίας τους, μέχρι 24/5/21.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 988/20 Ο φάκελος δεν ανευρέθηκε. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  17/3/2021 

 

Αρ. Αγωγής 99/17 H αγωγή παρέμεινε για Οδηγίες στις 7.4.21 ώρα 
9:00 π.μ. ώστε να καταχωρηθεί ο αντίστοιχος 
Τύπος (Τύπος 25 Παράρτημα) από τον Εναγόμενο.  
Σε σχέση με την αναφορά της δικηγόρου του 
Εναγομένου ότι η αγωγή θα έπρεπε να απορριφθεί 
και να μην γίνει αποδεκτή η κλήση για οδηγίες γιατί 
είχε παρέλθει ο προθεσμία των 90 ημερών, από την 
καταχώριση της υπεράσπισης, το Δικαστήριο δεν 
θα εξετάσει τέτοιο θέμα καθότι στις 2.6.20, 
ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε η 
υπεράσπιση, εκκρεμούσε και αίτηση για απόφαση, 
η οποία ορίστηκε στις 7.10.20 όπου και 
αποσύρθηκε εκείνη την ημέρα.  Συνεπώς να 
ακολουθηθούν οι πιο πάνω οδηγίες του 
Δικαστηρίου. 

 

Αρ. Αγωγής 3192/20 Με βάση τα ηλεκτρονικά μηνύματα των δικηγόρων 
των διαδίκων το εκδοθέν διάταγμα ως παράγραφος 
Α, στην αίτηση ημερομηνίας 29.12.20 καθίσταται 
απόλυτο και εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 
Β της αίτησης ημερομηνίας 29.12.20 το οποίο και 
καθίσταται απόλυτο.  Τα έξοδα στην πορεία και να 
ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής. 

 

Αρ. Αγωγής 3207/17 Τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση για συνοπτική 
απόφαση ορίζονται για Οδηγίες στις 25.5.21 ώρα 
9:00 π.μ.  Οι δικηγόροι των διαδίκων θα πρέπει να 
τοποθετηθούν, λόγω του θανάτου του Εναγομένου, 
αλλά και των προηγούμενων οδηγιών του 
Δικαστηρίου σε σχέση με την προώθηση της 
υπόθεσης για συνοπτική απόφαση από την στιγμή 
που το Δικαστήριο έχει δώσει οδηγίες μετά την 
τροποποίηση της Έκθεσης Απαίτησης να 
καταχωρηθεί υπεράσπιση. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4131/12 Η Αγωγή σε σχέση με τον Εναγόμενο 3 ορίζεται για 
Ακρόαση την 14.6.21 ώρα 10:00 π.μ.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 



Αρ. Αγωγής 4454/13 Η Αγωγή σε σχέση με τους Εναγομένους 1 και 4 
ορίζεται για Ακρόαση την 6.12.21 ώρα 10:00 π.μ.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3619/14 Η Αγωγή σε σχέση με τους Εναγομένους 1 και 2 
ορίζεται για Οδηγίες την 25.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Οι 
δικηγόροι των διαδίκων να ενημερώσουν το 
Δικαστήριο αν υπάρχει θέμα συμβιβασμού της 
υπόθεσης ή να ορισθεί για Ακρόαση.  Η Αίτηση 
ημερ. 31.8.17 εναντίον Εναγομένου 3 ορίζεται για 
Απόδειξη την ίδια μέρα. 

 

Αρ. Αγωγής 3649/14 Η Αγωγή σε σχέση με τον Εναγόμενο 1 ορίζεται για 
Οδηγίες την 25.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Την ίδια μέρα 
για Απόδειξη για Εναγόμενο 2.  Οι Δικηγόροι των 
διαδίκων να ενημερώσουν το Δικαστήριο εάν 
υπάρχει θέμα συμβιβασμού ή να ορισθεί για 
Ακρόαση.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1939/14 Αίτηση ημερ. 28.1.21.  Η Αίτηση και τα προσωρινά 
διατάγματα ορίζονται για Ακρόαση την 9.6.21 ώρα 
8:30 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί εντός 75 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε 
καμία περίπτωση εναντίον των Αιτητών.  Τα 
προσωρινά διατάγματα ημερομηνίας 2.2.21 να 
παραμείνουν σε ισχύ. 

 

Αρ. Αγωγής 2266/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1355/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.9.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2283/18 Η Αγωγή σε σχέση με τον Εναγόμενο 4 και η Αίτηση 
έρευνας σε σχέση με τους Εναγομένους 2 και 3 
ορίζονται για Οδηγίες την 25.5.21 ώρα 9:00 π.μ. 
(ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων να 
καταχωρηθεί από Ενάγοντα και Εναγόμενο 4 εντός 
60 ημερών από σήμερα).  Τυχόν ένσταση από 
Εναγομένους 2 και 3 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  
Έξοδα στην πορεία.  Τα εντάλματα σύλληψης 
εναντίον των Εναγομένων 2 και 3 να παραμείνουν 
ανεκτέλεστα. 



Αρ. Γεν. Αίτ. 755/12 Αίτηση ημερ. 22.5.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 7.6.21 ώρα 8:30 π.μ.  Ο Καθ΄ου η 
Αίτηση εντός 60 ημερών από σήμερα να 
καταχωρήσει ένσταση.  Έξοδα στην πορεία.  Ο 
Καθ΄ου η Αίτηση παρών με την ίδια εγγύηση και 
δηλώνει ότι σε σχέση με την περιουσία που έχει τον 
ενημέρωσαν ότι θα τεθεί σε πλειστηριασμό τον Μάϊο 
του 2021. 

 

Αρ. Αγωγής 465/20 Εκ συμφώνου εκδίδεται απόφαση υπέρ των 
Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 ως 
οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του Τεκμηρίου Α.  
Περαιτέρω εκδίδονται διατάγματα εναντίον των 
Εναγομένων 1 και 2 ως οι παράγραφοι 5 και 6 του 
Τεκμηρίου Α.  Η κάθε πλευρά τα έξοδα της.  Θα 
υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της πιο πάνω 
απόφασης εξαιρουμένου του διατάγματος εγγραφής 
memo ως οι παράγραφοι 8 (α, β, γ, δ, ε) 9, 10 του 
Τεκμηρίου Α. (Το Τεκμήριο Α είναι το έγγραφο που 
έχουν αποστείλει στο Δικαστήριο οι Δικηγόροι και το 
οποίο φέρει τις υπογραφές και των δύο Δικηγόρων). 

 

Αρ. Διαχ. 38/21 Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα  με το οποίο 
παραχωρούνται για περιορισμένη παραχώρηση τα 
έγγραφα διαχείρισης της περιουσίας του 
αποβιώσαντα Χριστόφορου Αριστοτέλη Καράλλη, 
αρ. Δ.Τ. 353944 στον Αριστοτέλη Χριστοφόρου 
Καράλλη.  Ο Αριστοτέλης Χριστοφόρου Καράλλης, 
διαχειριστής, διατάσσεται να υπογράψει όλα τα 
αναγκαία εκ του Νόμου έγγραφα που απαιτούνται 
για την παραχώρηση περιορισμένων εγγράφων 
διαχείρισης καθώς και τις εγγυήσεις που θα του 
ζητηθούν από τον Πρωτοκολλητή.  Τα έξοδα να 
καταβληθούν από τη διαχείριση. 

 

Αρ. Διαχ. 131/09 Αίτηση ημερ. 10.4.17.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 11.6.21 ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές 
αγορεύσεις)  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 109/20 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 8.4.21 ώρα 9:00 
π.μ.  Ο Καθ΄ου η Αίτηση 3 δεν θα καταχωρήσει 
ένσταση. 

 



Αρ. Γεν. Αίτ. 570/14 Αίτηση ημερ. 21.6.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 25.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  Ένσταση να 
καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία.  Το ένταλμα σύλληψης εναντίον των 
Καθ΄ων η Αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 824/12 Αίτηση ημερ. 3.3.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 10.6.21 ώρα 8:30 π.μ.  Τυχόν ένσταση 
να καταχωρηθεί εντός 70 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία.  Το ένταλμα σύλληψης εναντίον 
των Καθ΄ων η αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  17/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

394/20 – Αίτηση ημερ. 4.3.21 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι Α και Β της 

αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

795/09 – Αίτηση ημερ. 2.12.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 20.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

5420/15 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 26.3.21 και ώρα 9:30.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

40/21 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 20.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

1231/13 – Αίτηση ημερ. 2.12.20 

Η αίτηση αναφορικά με τους Καθ΄ ων η Αίτηση 1 – 3 ορίζεται για οδηγίες στις 

20.5.21 και ώρα 9:00.  ΄Ενσταση να καταχωρηθεί μέχρι 10.5.21 και αντίγραφο 

της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αίτησης για τους Καθ΄ ων η Αίτηση 1 – 3.  Εναντίον των Καθ΄ ων η 

Αίτηση 1 – 3 εκδίδονται εντάλματα σύλληψης τα οποία να παραμείνουν 

ανεκτέλεστα μέχρι 20.5.21.  Η αίτηση για τον Καθ΄ ου η Αίτηση 4 ορίζεται για 

επίδοση στις 20.5.21.  

 

 



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 των διαδίκων στις 17.3.21 κρίνεται 

απαραίτητη.  

 

2260/18 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 11.5.21 η πλευρά των Εναγόντων 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 11.5.21 και ώρα 9:00.  Σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Εναγόμενου 1.  

 

53/21 – Αίτηση ημερ. 3.3.21 

Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας χωρίς 

έξοδα.  

 

399/11 – Αίτηση ημερ. 17.2.21 

Το Δικαστήριο θεωρεί ότι σύμφωνα με τον Θεσμό 10(2) της Δ. 63 η αίτηση 

πρέπει να υποβληθεί ενώπιον της Διοικητικής Προέδρου.  Η αίτηση ημερ. 

17.2.21 ορίζεται για οδηγίες για να τοποθετηθούν οι δικηγόροι του Αιτητή στις 

24.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

5213/12 

Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 14.5.21 και ώρα 11:30.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

 



1894/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για εξέταση από το Δικαστήριο στις 18.3.21 και ώρα 9:30.  Η 

παρουσία του δικηγόρου του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

239/13 

Δίδονται οδηγίες για έκδοση κλήσης και επίδοσης της στους δύο διαχειριστές 

ώστε αυτοί να παρουσιασθούν στις 23.4.21 και ώρα 9:00 ημερομηνία κατά την 

οποία η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο.  

 

1826/18 – Αίτηση ημερ. 6.7.20 

Η υπόθεση και η αίτηση ημερ. 6.7.20 ορίζεται για οδηγίες στις 23.3.21 και ώρα 

9:30.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης και της αγωγής. Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων στις 23.3.21 και ώρα 9:30 κρίνεται απαραίτητη.  

 

3019/15 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 21.5.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στη πορεία της αγωγής. 

 

1299/13 – Αίτηση ημερ. 8.10.20 

Ένεκα του lockdown και του περιορισμού στις μετακινήσεις των πολιτών η 

αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 17.3.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στη 

πορεία της αίτησης.  

5738/14 

Για ακρόαση στις 4.10.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής. 

2547/19 – Αίτηση ημερ. 16.7.20 

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

Εναγομένων 1 – 3 - Καθ΄ων η Αίτηση αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως 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.  

 

 



1970/18 

Ακρόαση στις 26.1.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  

 

3577/09  

Αίτηση Ex-parte ημερ. 20.7.20 – προσωρινό διάταγμα ημερ. 22.7.20 και 

αίτηση δια κλήσεως ημερ. 20.7.20 

Η αίτηση ημερ. 20.7.20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

20.4.21 και ώρα 11:00. Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 22.7.20 θα παραμείνει 

σε ισχύ μέχρι 20.4.21.  Η αίτηση δια κλήσεως ημερ. 20.7.20 ορίζεται για οδηγίες 

στις 20.4.21 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

3776/16 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 24.5.21  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 24.5.21 και ώρα 9:00.  Σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αγωγής. 

 

174/09 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 24.5.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και 

ενδιάμεσοι λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  Οι 

διαχειρίστριες να είναι παρούσες κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.   

 

2064/15 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 1.11.21 και ώρα 11:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 



1039/17 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 24.5.21 η πλευρά της Εναγομένης 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 24.5.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους της 

Εναγομένης μέχρι 24.5.21. Αντίγραφο να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη 

πλευρά.  Τα έξοδα στη πορεία της υπόθεσης αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον του Ενάγοντα. 

 

342/20 – Αίτηση ημερ. 17.3.21 

Ενόψει του ότι ο πλειστηριασμός είναι τον Ιούνιο θα επιληφθώ της αίτησης 

σήμερα οπότε η ημερομηνία 10.5.21 ακυρώνεται.  Η αίτηση ημερ. 17.3.21 

ορίζεται για οδηγίες στις 23.3.21 και ώρα 9:00 για να τοποθετηθούν οι Καθ΄ ων 

η αίτηση.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης αλλά όχι εναντίον των 

Καθ΄ ων.  Στις 23.3.21 ορίζεται η κυρίως αίτηση για οδηγίες.  Καμία διαταγή για 

έξοδα για την κυρίως αίτηση. 

 

 

340/20 – Αίτηση ημερ. 17.3.21 

Ενόψει του ότι ο πλειστηριασμός είναι τον Ιούνιο θα επιληφθώ της αίτησης 

σήμερα οπότε η ημερομηνία 10.5.21 ακυρώνεται.  Η αίτηση ημερ. 17.3.21 

ορίζεται για να τοποθετηθούν οι Καθ΄ ων η αίτηση στις 23.3.21 και ώρα 9:00.  

Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης αλλά όχι εναντίον των Καθ΄ ων.  Στις 

23.3.21 ορίζεται η κυρίως αίτηση για οδηγίες.  Καμία διαταγή για έξοδα για την 

κυρίως αίτηση. 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  17.3.2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30.4.20 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  17.3.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

1076/13 

Ακρόαση 17.6.21, 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  

 

3916/13 

Ακρόαση 6.7.21, 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  

 

5879/14 

Ακρόαση 14.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2130/15 

Ακρόαση 19.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

4723/15 

Ακρόαση 18.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  



3440/17 

Η αίτηση ημερ. 17.12.20 ορίζεται για οδηγίες στις 2.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία  

 

1188/19 

Οδηγίες 17.6.21, ώρα 09.00, για έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης των εγγράφων που θα 

παρουσιάσει στη δίκη ο Ενάγοντας και οι Εναγόμενοι, επεκτείνεται για χρονικό 

διάστημα 45 ημερών από σήμερα 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης παραδεκτών γεγονότων ή δήλωσης 

περί μη ύπαρξης παραδεκτών γεγονότων, επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 

45 ημερών από σήμερα 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της Αγωγής, εκτός κι αν έχουν ήδη καλυφθεί. 

 

Γεν. Αίτηση 77/04 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση παράγραφος 1 της αίτησης. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 249/14 

Η αίτηση ημερ. 3.7.20 ορίζεται για Προγραμματισμό και οδηγίες και έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη την 6.11.20 εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση 

στη Γενική Αίτηση 4 και για επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση στη Γενική Αίτηση 

2 και 3 , στις 14.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τους Καθ΄ ων η αίτηση στη Γενική αίτηση 2, 3 και 

4 καμία διαταγή  

 

Αρ. Αίτησης 408/19 (Μονομερής αίτηση ημερ. 11.3.21) 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφοι Α, Β και Γ της αίτησης ημερ. 11.3.21 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 17/03/2021 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις, χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 4696/08 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημερ. 3.2.2021 

αναφορικά με το ΜΕΜΟ ΕΒ 1431/11 

Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτησης.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 5500/10 Αίτηση δια κλήσεως ημερ. 2.12.20 

Ορίζεται για Επίδοση στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 175/13, 174/13 

και 1063/13 

Η ακρόαση των Αγωγών αναβάλλεται και ορίζεται για Οδηγίες 

στις 6.4.2021 για επίτευξη συμβιβασμού.  Χωρίς έξοδα. 

 1296/14 Ορίζεται για Ακρόαση για τον Εναγόμενο 2 στις 25.10.2021 στις 

11.00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 2788/14 Ορίζεται για Ακρόαση στις 26.10.2021 στις 11.00 π.μ.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

 848/15 Ορίζεται για Ακρόαση στις 11.11.2021 στις 11.00 π.μ.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

 1216/15 Ορίζεται για Ακρόαση στις 12.11.2021 στις 11.00 π.μ. Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

 3420/15 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο η Καθ’ ης η αίτηση 

1 διατάσσεται να πληρώσει το εξ αποφάσεως χρέος της με 

μηνιαίες δόσεις από €150 κάθε δόση, η πρώτη δόση πληρωτέα 



την 1.5.2021 και μετέπειτα την 1ην ημέρα κάθε επόμενου μήνα 

μέχρι τελείας εξοφλήσεως του εξ αποφάσεως χρέους και εξόδων.  

Θα υπάρχει περίοδος χάριτος 5 ημερών. 

Επιδικάζονται επίσης υπέρ του Αιτητή και εναντίον της Καθ’ ης η 

αίτηση 1 έξοδα ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο, τα οποία θα πληρωθούν με τον ίδιο 

τρόπο. 

Η αίτηση για την Καθ’ ης η αίτηση 4 αποσύρεται και απορρίπτεται. 

 700/16 Ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 6.12.2021 στις 11.00 π.μ.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

 3297/17 Ο χρόνος για καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 15 ημερών από σήμερα 

αναφορικά με τον Ενάγοντα.  Εντός της ίδιας περιόδου να δοθούν 

αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλυφθούν σε κάθε άλλο 

διάδικο μέρος.   

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν και 

εφοδιάσουν με αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο μέρος.  Κατάλογος 

Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα εντός 30 

ημερών από σήμερα. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 28.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 2102/18 Αίτηση έρευνας ημερ. 10.6.20 

Διεκπεραιώθηκε στην παρουσία των μερών. 

 

 2486/18 Αίτηση ημερ. 9.7.20 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

Τυχόν ένσταση από πλευράς όλων των Καθ’ ων η αίτηση, πλην 

του 7, να καταχωρηθεί μέχρι τότε και την ίδια μέρα να παραδοθεί 

αντίγραφο στην άλλη πλευρά. 

Για τον Καθ’ ου η αίτηση 6 το ένταλμα σύλληψης εναντίον του 

ακυρώνεται.  Ο Καθ’ ου 6 να υπογράψει εγγύηση €500. 



Για τον Καθ’ ου η αίτηση 7 ορίζεται για Επίδοση στις 13.5.2021 

στις 9.00 π.μ. 

Οι υπόλοιποι Καθ’ ων η αίτηση να είναι παρόντες με την ίδια 

εγγύηση. 

 2777/18 Αίτηση έρευνας ημερ. 29.7.20 

Διεκπεραιώθηκε στην παρουσία των μερών. 

 

 910/19 Δίδονται οδηγίες όπως: 

Ο χρόνος καταχώρησης Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης 

Μαρτυρίας  παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για 

τον Εναγόμενο και όπως εντός της πιο πάνω περιόδου εφοδιάσει 

με αντίγραφα αυτών κάθε άλλο διάδικο μέρος. 

Ορίζεται για Οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της 

Δ.30 θ.8 στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον του Ενάγοντα. 

 1059/19 Εκδόθηκε εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και 

εναντίον της Εναγόμενης ως τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα 

οποία έχουν καταχωρήσει οι δικηγόροι των διαδίκων. 

 361/20 Ο χρόνος για καταχώρηση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα, 

αναφορικά με τον Εναγόμενο.  Εντός της ίδιας περιόδου να 

δοθούν αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλυφθούν σε κάθε 

άλλο διάδικο μέρος. 

Περαιτέρω, δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν και 

εφοδιάσουν με αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο μέρος, Κατάλογο 

Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα εντός 45 

ημερών από σήμερα. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας. 

 

 1193/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 30.10.20 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα όπως οι διάδικοι αποκαλύψουν 

ενόρκως όλα τα έγγραφα που έχουν ή είχαν στην κατοχή τους και 

αφορούν τα επίδικα ζητήματα εντός 60 ημερών από σήμερα και 

όπως ανταλλάξουν τα έγγραφα που αποκαλυφθούν εντός της 

ίδιας περιόδου. 



Σε σχέση με το αίτημα του Παραρτήματος της Εναγόμενης 1 για 

παραδοχές γεγονότων, αυτό απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. 

Αναφορικά με το Παράρτημα της Εναγόμενης 1 για Ανταλλαγή 

εγγράφων επίσημων και μη για κατάθεση στη δίκη χωρίς 

αμφισβήτηση, αυτό απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. 

Σε σχέση με το αίτημα για ιατρική εξέταση του Παραρτήματος των 

Εναγόμενων 1 και 2 να τοποθετηθεί η πλευρά της Ενάγουσας 

μέχρι την επόμενη δικάσιμο. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 13.5.2021 στις 9. 00π.μ. 

αναφορικά με την έκδοση οδηγιών ως προς την μαρτυρία που θα 

προσαχθεί από κάθε διάδικο κατά την Ακρόαση. 

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 605/20 Αίτηση ημερ. 18.2.2021 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για 

περίοδο 6 μηνών από της εκπνοής του, ήτοι την 18.3.2021. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 941/20 Αίτηση ημερ. 29.5.20 

Ορίζεται για προγραμματισμό της ακρόασης στις 22.4.2021 στις 

9.00 π.μ. 

Ο Καθ’ ου η αίτηση ενημερώθηκε από το Δικαστήριο 

τηλεφωνικώς, να είναι παρών. 

 

 750/20 Αίτηση έρευνας ημερ. 2.12.20 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Ο Καθ’ ου η αίτηση 1 να υπογράψει εγγύηση €500 να είναι 

παρών.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 2170/20 Αίτηση ημερ. 17.12.20 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 28.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση 

από πλευράς Εναγόμενου 1 να καταχωρηθεί τουλάχιστον 2 μέρες 

πριν.  Τα έξοδα στην πορεία. 



 

 1585/20 Ορίζεται για Απόδειξη στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ. αναφορικά με 

τους Καθ’ ων η αίτηση 1-3.  Έκθεση Υπεράσπισης να 

καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία, αλλά όχι εναντίον της Αιτήτριας. 

 

 1202/20 Αίτηση δια κλήσεως για απόφαση ημερ. 15.9.20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

Αιτήτριας και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση, ως θα υπολογισθούν 

από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και 

θα είναι πληρωτέα στο τέλος της Αγωγής. 

 

 2464/20 Αίτηση ημερ. 2.12.20 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν 

ένσταση από πλευράς Καθ’ ων η αίτηση 1-3 να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε και την ίδια μέρα να παραδοθεί αντίγραφο στον Αιτητή.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 2813/20 Μονομερής αίτηση ημερ. 4.3.2021 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 19.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

 Γεν. Αιτ. 686/11 Αίτηση ημερ. 2.12.20 

Ορίζεται για Επίδοση στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή 

για έξοδα. 

 

 Γεν. Αίτ. 52/13 Αίτηση έρευνας ημερ. 11.9.20 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1. 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες και το ένταλμα σύλληψης για έλεγχο 

την 13.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε και να δοθεί αντίγραφο αυθημερόν στην άλλη πλευρά. 

 Γεν. Αίτ. 995/13 Αίτηση διά κλήσεως ημερ. 11.9.20 

Ορίζεται για Επίδοση στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 



 

 

Λόγω αλλαγής της στενογράφου του κου Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. παρακαλώ όπως 

οποιαδήποτε email αποστέλλονται μέχρι νεότερης ειδοποίησης στην κα. 

Ιωάννα Μιχαηλίδου στο imichaelidou@dc.judicial.gov.cy. Το τηλ. επικοινωνίας 

είναι 25806255 

 

 

 

 

 

 Γεν. Αίτ. 1070/13 Η αίτηση ημερ. 30.9.20 ορίζεται για οδηγίες αναφορικά με τους 

Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 στις 22.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν 

ένσταση από πλευράς Καθ’ ων η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε και την ίδια μέρα να παραδοθεί αντίγραφο στην Αιτήτρια.  Το 

εκδοθέν Ε/Σ να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω 

ημερομηνία. 

Οι δικηγόροι των Καθ’ ων η αίτηση να ενημερώσουν τους πελάτες 

τους για όλα τα πιο πάνω. 

Οι δικηγόροι και οι Καθ’ ων η αίτηση να είναι παρόντες την πιο 

πάνω ημερομηνία και ώρα. 

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της Αιτήτριας. 

 Γεν. Αίτ. 806/14 Αίτηση δια κλήσεως ημερ. 9.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για Επίδοση στις 13.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 Πτώχευση 

102/11 

Αίτηση ημερ. 23.2.2021 

Εκδίδεται Διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

   

mailto:imichaelidou@dc.judicial.gov.cy


 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 17.03.2021 
 

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 796/2009 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση 
επίδοσης της αίτησης, ούτε διαφορετική ενημέρωση έχει 
ληφθεί. Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 18.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 4547/2012 Η αγωγή ορίστηκε σε δύο δικασίμους, την 17.03.2021 και την 
22.03.2021, για να ολοκληρωθεί. Η συνήγορος της 
Εναγόμενης ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι τελικά θα χρειαστεί 
μόνο τη μία δικάσιμο, την 22.03.2021, επομένως, η αγωγή 
παραμένει για συνέχιση της Ακρόασης και ολοκλήρωσή 
της την 22.03.2021 ώρα 9:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.1005/2013 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα, καμία διαταγή για έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2495/2013 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό από τη φυσική της 
δικαστή την 09.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 4149/2013 Η αίτηση είναι ορισμένη για Οδηγίες, είχαν δοθεί οδηγίες να 
καταχωριστεί ένσταση μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει στον 
φάκελο κάποια ένσταση μέχρι στιγμής, εάν δεν 
καταχωρίστηκε να καταχωριστεί εντός περαιτέρω 20 ημερών 
από σήμερα. Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 
21.04.2021 ώρα 9:30 π.μ.. Ο Καθ’ ου η αίτηση να 
παρουσιαστεί στο Δικαστήριο για σκοπούς ακρόασης. Τα 
έξοδα στην πορεία της αίτησης, αλλά όχι εναντίον των 
Αιτητών. Έκδοση διατάγματος με το άρθρο 82(3) του περί 
Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6, θα απασχολήσει μετά 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



την καταχώριση και της ένστασης στην αίτηση (εφόσον αυτή 
μπορεί να αφορά και σε αυτό το αίτημα), και εφόσον το 
Δικαστήριο θα προχωρήσει στην οικονομική εξέταση, για 
τους σκοπούς της. 
 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 4853/2013 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό από τη φυσική της 
δικαστή την 09.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 5287/2013 Καθ’ ου η αίτηση παρών. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 
18.06.2021 ώρα 9:00 π.μ., μέχρι τότε να καταχωριστεί η 
ένσταση. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η 
αίτηση ακυρώνεται. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 463/2014 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό από τη φυσική της 
δικαστή την 09.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1567/2014 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης του 
εντάλματος σύλληψης την 18.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2448/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 674/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2902/2015 Καθ’ ου η αίτηση 1 παρών. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 
την 18.06.2021 ώρα 9:00π.μ. μέχρι τότε να καταχωριστεί 
ένσταση. Τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση 2 και 3 να μην εκτελεστούν, να ειδοποιηθούν από τον 
Καθ’ ου η αίτηση 1. Έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 3449/2015 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό από τη φυσική της 
δικαστή την 09.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 4737/2015 Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη για την Εναγόμενη 1 την 
27.05.2021 (που είναι ορισμένη η αγωγή για ακρόαση για 
τον Εναγόμενο 2) ώρα 08:30 π.μ.. Τυχόν Έκθεση 
Υπεράσπισης της Εναγόμενης 1 να καταχωριστεί το αργότερο 
20 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι 
εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2765/2018 Η αίτηση είναι ορισμένη για επίδοση. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε 
διαφορετική ενημέρωση έχει ληφθεί. Η αίτηση ορίζεται για 
επίδοση την 18.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

16.  ΑΙΤΗΣΗ 48/2019 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Καμία 
διαταγή για έξοδα. 
 



17.  ΑΓΩΓΗ 1012/2019 Η ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων της Εναγόμενης 
δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο 
βασίζεται σε δήλωση των συνηγόρων ότι έχει καταχωριστεί. 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο 
Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, η 
Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 18.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε, για να οριστεί για 
ακρόαση η υπόθεση. Έξοδα στην πορεία.  
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1377/2019 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης του 
εντάλματος σύλληψης την 18.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1689/2019 Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης χωρίς τη φυσική παρουσία των 
δικηγόρων, λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων 
για την αντιμετώπιση του Covid-19, βάσει των οδηγιών του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου και της συναπόφασης του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Λεμεσού. Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες, βάσει της 
κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας, ωστόσο δεν θα δοθούν 
ακόμα οδηγίες, προκειμένου να δοθούν κοινά για τον 
Τριτοδιάδικο. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 
18.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. Δίδεται άδεια του 
Δικαστηρίου, τυχόν Κλήση για Οδηγίες που θα καταχωριστεί 
από τους Εναγόμενους αναφορικά με τον Τριτοδιάδικο να 
οριστεί την ίδια ημέρα.  
 

20.  ΑΓΩΓΗ 238/2020 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες, βάσει κλήσεων για 
οδηγίες που καταχώρισαν οι Εναγόμενοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. 
Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται όλων των κλήσεων. Βάσει 
αυτών, δίδονται οδηγίες, εντός 60 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 να 
καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 18.06.2021 ώρα 8:30 π.μ..  
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε. 
Έξοδα στην πορεία.  
 

21.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 580/2020 Η αίτηση παραμένει για Ακρόαση την 17.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί σε 
προηγούμενες δικασίμους. Δίδεται άδεια όπως τυχόν 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση σε σχέση με περαιτέρω 
γεγονότα που θα ήταν επιθυμητό να λάβει υπόψη του το 
Δικαστήριο να καταχωριστεί μέχρι τότε. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 



22.  ΑΓΩΓΗ 672/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 18.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως. Χωρίς έξοδα. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 731/2020 Η αγωγή διακόπτεται βάσει της Δ.15. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 1204/2020 Βάσει αλληλογραφίας, εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα 
ως η παράγραφος Α της αίτησης. Τροποποιημένο Κλητήριο 
Ένταλμα/Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστούν εντός 10 
ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος, η οποία 
να ζητηθεί εντός 5 ημερών από σήμερα, να επιδοθούν στην 
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 
(ΣΕΔΙΠΕΣ), και να παραδοθούν στη διεύθυνση επίδοσης της 
Εναγόμενης 2. Ο χρόνος εμφάνισης της Συνεργατικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) 
καθορίζεται με το παρόν διάταγμα στις 15 ημέρες από την 
επίδοση της αγωγής σε αυτήν. Τα έξοδα της αίτησης 
επιδικάζονται υπέρ των Καθ’ ων η αίτηση και εναντίον των 
Αιτητών, όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, όσον αφορά την Εναγόμενη 
2/Καθ’ ης η αίτηση στο τέλος της αγωγής. Δίδεται άδεια για 
συνέχιση της αγωγής εναντίον της Συνεργατική Εταιρεία 
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) ως 
Εναγόμενης 1 και εναντίον της Εναγόμενης 2. Η αγωγή 
εναντίον της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων Λτδ απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της και εναντίον 
των Εναγόντων, όπως θα υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 1853/2020 Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των 
Εναγόμενων 1, 2 και 3 αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα ως η 
παράγραφος 30 (1) (2) της ένορκης δήλωσης, πλέον για το 
ποσό των €1.115,00 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. πλέον €60,00 έξοδα 
επίδοσης. Περαιτέρω, εκδίδεται διάταγμα εκποίησης των 
ενυπόθηκων ακινήτων τα οποία περιγράφονται στην 
παράγραφο 15 της ένορκης δήλωσης, ως η παράγραφος 30 
(5) της ένορκης δήλωσης, μέχρι τη φράση «προς ικανοποίηση 
ή έναντι» και την προσθήκη «των πιο πάνω ποσών». 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 2691/2020 Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της 
Εναγόμενης ως η παράγραφος 7 της ένορκης δήλωσης. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 59/2021 Απόφαση επιφυλάσσεται επί της αίτησης 

28.  ΑΓΩΓΗ 124/2021 Οι συνήγοροι των διαδίκων, δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(Τεκμήριο Α), προβαίνουν από κοινού στις εξής δηλώσεις, οι 
οποίες καταγράφονται στο πρακτικό του Δικαστηρίου και 
συνιστούν μέρος του: «…. ….». Τόσον η αίτηση όσο και η 
αγωγή αποσύρονται και απορρίπτονται, με την 
επιφύλαξη που περιέχεται στις πιο πάνω δηλώσεις και τους 
όρους ως προς τους οποίους θα παύσει να ισχύει η επιφύλαξη. 



Καμία διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία 22.03.2021 
ακυρώνεται. 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 266/2021 Απόφαση επιφυλάσσεται επί της αίτησης 

 

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. Το Δικαστήριο νοείται πως δεν θα ενημερώνει 

προηγουμένως για την ακρόαση αιτήσεων η ακρόαση των οποίων δεν έχει να κάνει με τη χρονική τους σειρά και η παρουσία σε αυτές 

είναι απαραίτητη (π.χ. αιτήσεις έρευνας ή αιτήσεις παρακοής), ούτε για υποθέσεις η ακρόαση των οποίων γίνεται στη βάση ενόρκων 

δηλώσεων. Οι τελευταίες, εκτός απροόπτου, γίνονται και ο χρόνος που ορίζονται είναι χρόνος που δεσμεύει το Δικαστήριο για να τις 

ακούσει. 

 

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


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 17/03/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 6018/04 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ ΕΒ 786/11, ημερ. 

1.2.2021  

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

 

 5499/10 Η αίτηση ημερ. 2.12.20 ορίζεται την 1.6.2021 στις 9.00 π.μ. για 

Επίδοση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 1233/15, 5043/14 

και 679/13 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 20.10.2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής 

 1866/14 Ορίζεται για Ακρόαση στις 30.11.2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

 312/16 Ορίζεται για Ακρόαση στις 29.11.2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

 3290/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 30.11.2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

 1431/18 Ορίζεται για Ακρόαση στις 3.12.2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής. 

 451/18 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 



 2292/18 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 19.4.2021 έτσι ώστε να 

τοποθετηθούν οι δικηγόροι του Ενάγοντα και των Εναγόμενων 2 

ως προς το ποια διατάγματα θα εκδοθούν.  Έξοδα στην πορεία. 

 2269/19 Η αίτηση ημερ. 3.9.20 ορίζεται στις 22.4.2021 στις 9.00 π.μ. για 

Απόδειξη εκτός εάν Έκθεση Υπεράσπισης καταχωρηθεί (3) 

ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

  

2634/19 

 

Αίτηση ημερομηνίας 4.3.2021 για υποκατάστατη επίδοση 

 

Η ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την αίτηση δεν έχει 

ικανοποιήσει το Δικαστήριο ότι ο Εναγόμενος θα λάβει γνώση της 

αγωγής με τον τρόπο που επιθυμεί ο Ενάγοντας να επιδώσει.  Ως 

εκ τούτου η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη, με 

καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, στην οποία 

να φαίνεται ότι πράγματι ο Εναγόμενος θα λάβει γνώση της 

αγωγής και γιατί, με τον συγκεκριμένο τρόπο.   

Ορίζεται την 7.4.2021 για Περαιτέρω Απόδειξη. 

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Ο 

δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση να είναι παρών. 

 2805/19 Η αίτηση ημερ. 28.2.2020 ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος 

σύλληψης στις 2.6.2021 στις 8.30 π.μ.    Το ένταλμα σύλληψης 

να εκτελεστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 148/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 30.10.20 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 11.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Δίδονται 

οδηγίες στις δυο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα 

προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα 

αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης, να 

επισυναφθούν στους καταλόγους τους. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 2230/20 Η αίτηση ημερ. 17.12.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 13.5.2021 στις 

9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση από πλευράς Εναγόμενων 1 και 2 να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 2431/20 Η αίτηση ημερ. 4.3.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 20.4.2021 στις 

9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση από πλευράς Καθ’ ων η αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 



 Γεν. Αίτ. 

531/12 

Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για Επίδοση στις 3.6.2021 στις 

9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Γεν. Αίτ. 1007/12 Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για Επίδοση όσον αφορά τον 

Καθ’ ου η Αίτηση 2 την 4.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Εναντίον της Καθ’ 

ης η αίτηση 1 η αίτηση ημερ. 17.9.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

 Γεν. Αίτ.329/13 Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για Επίδοση στις 31.5.2021 στις 

9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Γεν. Αίτ. 711/13 Η αίτηση ημερ. 18.9.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 28.4.2021 στις 

9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση από πλευράς Καθ’ ων η αίτηση 1 και 3 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Το ένταλμα σύλληψης εναντίον των 

Καθ’ ων η αίτηση 2, 4 και 5 να παραμείνει ανεκτέλεστο.   

Έξοδα στην πορεία. 

 Γεν. Αίτ. 493/14 Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για Επίδοση την 1.6.2021 στις 

9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Αρ. Αίτ. 241/95 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1, υποπαράγραφος (α), (β) 

και (γ) της αίτησης. 

 

 Γεν. Αίτ. 27/21 Αίτηση ημερ. 15.2.2021 

Δίδεται άδεια για σφράγιση και καταχώριση του Κλητηρίου 

Εντάλματος στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λεμεσού εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση, ως η παράγραφος Α της 

αίτησης.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

 1137/17 και 

1138/17 

Ορίζονται για προγραμματισμό της ακρόασης από τον φυσικό 

Δικαστή στις 9.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 2116/17 Ορίζεται στις 26.3.2021 για επίτευξη συμβιβασμού.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 171/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 17.6.2021 στις 9.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες στην πλευρά των Εναγόντων όπως εντός 60 

ημερών από σήμερα προβούν σε κατάθεση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως, εντός 

περαιτέρω 20 ημερών η πλευρά των Εναγομένων.  Έξοδα στην 

πορεία. 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 2625/19 Κλήση για Οδηγίες των Εναγομένων ημερ. 17.9.2021 

Δίδονται οδηγίες στις δύο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από 

σήμερα προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 

τα αντίγραφα αυτών να επισυναφθούν στους καταλόγους τους.  Η 

πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων αναφορικά με την κλήση των Εναγόντων, 

εντός 30 ημερών από σήμερα.  Επίσης να τοποθετηθεί κατά πόσο 

Απαίτηση και Ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν.   

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 24.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 3234/19 Η αίτηση ημερ. 17.12.20 ορίζεται για Επίδοση την 14.4.2021 στις 

9.00 π.μ.  (Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει επίδοση της 

αίτησης, ούτε το Δικαστήριο έχει λάβει το οποιοδήποτε 

ηλεκτρονικό μήνυμα από την πλευρά των Εναγόμενων ως προς 

τις θέσεις τους).  Χωρίς έξοδα. 

   

 Αρ. Αίτ. 

Πτωχ.103/11 

Εκδίδεται διάταγμα ακύρωσης του διατάγματος παραλαβής το 

οποίο εκδόθηκε στις 13.4.2011 εναντίον του Αιτητή από το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στην Αίτηση 103.21. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

   

   

   



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021  

και των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια προσπάθειας 

παρεμπόδισης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 17.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

7828/17 ορίζεται για ακρόαση χωρίς μάρτυρες για τον 1ον κατηγ. 18.05.21 στις 

(09:00) και γεγονότα και ποινή για τον 4ον κατηγ. 18.05.21 στις (09:00) 

22839/19 ορίζεται για  ακρόαση στις 06.10.2021 στις (10:30) 

3042/20 ορίζεται για ακρόαση στις 06.10.2021 στις (10:30) 

3717/20 ορίζεται για ακρόαση στις 04.10.2021 στις (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις  (09:00) 

3665/20 18.05.2021 

11785/20 18.05.2021 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  18.05.21 στις 9 π.μ.) 

16746/20 

16748/20 

16749/20 

16750/20 

16751/20 

 

1380/21   Ορίζεται 18.05.21 στις 9 π.μ. για επίδοση για τον 1ον κατηγ.  

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του κατηγ. 2, το οποίο να παραμείνει 



ανεκτέλεστο.  Ορίζεται για απάντηση για τον κατηγ. 2 στις 

18.05.2021 στις 9 π.μ. 

   

16745/20 Εκδίδεται Ε/Σ υπό αναστολή.  Ορίζεται για απάντηση 

18.05.2021 στις 9 π.μ. 

 

16747/20 Εκδίδεται Ε/Σ υπό αναστολή.  Ορίζεται για απάντηση 

18.05.2021 στις 9 π.μ. 

 

16752/20 Εκδίδεται Ε/Σ υπό αναστολή.  Ορίζεται για απάντηση 

18.05.2021 στις 9 π.μ. 

 

16753/20 Εκδίδεται Ε/Σ υπό αναστολή.  Ορίζεται για απάντηση 

18.05.2021 στις 9 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 17.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3168/18 ορίζεται στις 14.9.21 (10:30) 

11160/18 ορίζεται στις 9.7.21 (10:30)  

3578/20 ορίζεται στις 31.5.21 (09:00) χωρίς μάρτυρες   

19252/19 ορίζεται στις 3.6.21 (09:00) χωρίς μάρτυρες   

19755/19 ορίζεται στις 9.7.21 (10:30)  

23786/19 ορίζεται στις 14.9.21 (10:30)  

3188/19 ορίζεται στις 9.7.21 (10:30)  

19862/18 ορίζεται στις 9.7.21 (10:30)  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

8049/20 ορίζεται στις 27.04.21 (9:00) 

17530/20 ορίζεται στις 14.04.21 (9:00) 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 14.4.21 

17531/20 

17532/20 

17529/20 

17528/20 

17527/20 

17526/20 

17524/20 

 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

17/3/2021 

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 17.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

21230/19 ακρόαση για κατ.  στις  17.9.21  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. 

 

3434/19 ακρόαση για κατ.  στις  16.9.21  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. 

 

9273/18 ακρόαση για κατ. 1, 2 στις  16.9.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Οι 

συνήγοροι των  κατ.  να τους ενημερώσουν να είναι παρόντες κατά την εν 

λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

14400/18 ακρόαση για κατ.  στις  17.9.21  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. 

 

1755/20 απάντηση για κατ. στις 20.5.21 και ώρα 9.00 π.μ.   

20918/19 ακρόαση για κατ.  στις  16.9.21  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. 

 

 



3764/20 απάντηση για κατ. 1 – 3  στις  20.5.21  και ώρα 09.00 π.μ.    Ο 

συνήγορος του  κατ. 3  να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

23775/19 απάντηση για κατ. 1 – 6  στις  20.5.21  και ώρα 09.00 π.μ.    Οι 

συνήγοροι των  κατ. 4, 5 , 6 να τους ενημερώσουν  να είναι παροντες κατά 

την εν λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

Ν.Α. 373/20 εξέταση στις 20/5/21 και ώρα 9.00 π.μ. 

Ν.Α. 363/20 εξέταση στις 20/5/21 και ώρα 9.00 π.μ. 

Ν.Α. 665/20 εξέταση στις 20/5/21 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

Για επίδοση στις 20/5/21 οι ακόλουθες υποθέσεις: 

16810/20   –  16820/20, 1381/21 

 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

 ΧΡ. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ, Ε.Δ. 

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

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

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 17.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

12101/18 oρίζεται για ακρόαση στις 5.7.21 (10:30) 

2029/19 ορίζεται για ακρόαση στις  5.7.21 (10:30)  

19836/19 ορίζεται για ακρόαση στις  5.7.21 (10:30)  

20633/19 ορίζεται για ακρόαση στις  5.7.21 (10:30)  

8070/20 ορίζεται στις 5.7.21 (10:30) (Ακρόαση για Κ1 και Επίδοση για Κ2 μέχρι Κ7) 

12189/20 ορίζεται στις  5.7.21 (10:30) (Aκρόαση για Κ1 και Κ2 στις κ/ρίες 1  και 2 αντίστοιχα 

              Γ+Π  για Κ2  και Κ3 στις κ/ριες 3 και 4 αντίστοιχα) 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

7459/20 στις 15.4.21 (09:00) 

14518/20 στις 15.6.21 (09:00) (απάντηση για Κ1 και Επίδοση για Κ2 και Κ3) 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για εξέταση 

61/21 στις 9.4.21 (09:00) 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 15.6.21 (09:00) 

14516/20 

14517/20 

14521/20 

14522/20 

14523/20 

14524/20 

1382/21 

1676/21 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

17 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 17.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Νομική αρωγή 827/20 ορίζεται για Εξέταση στις 19.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 828/20 ορίζεται για Εξέταση στις 19.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 813/20 ορίζεται για Εξέταση στις 19.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 694/20 ορίζεται για Εξέταση στις 19.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

 

• 20354/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 20845/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 22523/19 ορίζεται για Απάντηση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 24335/19 ορίζεται για Απάντηση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1530/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1579/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2377/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3825/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ.  

• 3984/20 ορίζεται για Απάντηση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5729/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5825/20 ορίζεται για Απάντηση στις 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 21187/19 ορίζεται για Απάντηση στις 19.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5914/20 ορίζεται για Απάντηση για κατηγορούμενους 1 και 2 στις 

19.04.2021 στις 9:00 π.μ 

• 5096/20 ορίζεται για Απάντηση στις 19.04.2021 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 07.07.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 17.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 12.05.2021 

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


ΜΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΔΙΑΖΥΓΙΑ) 

 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ  17.3.21 

 

-----------  

1. 22/21 – Ορίστηκε για επίδοση στις  19.5.21 

 

2. 1/21 – Ορίστηκε για Απόδειξη στις 24.3.21 

 

3. 564/20 – Ορίστηκε εκ νέου για  απόδειξη στις 21.4.21 εκτός αν 

καταχωρηθεί  υπεράσπιση μέχρι τις  19.4.21 

 

4. 489/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε  για ΚΕΘ στις 21.4.21.  Απάντηση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις  16.4.21. 

 

5. 318/20 – Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για απόδειξη στις  31.3.21 και ώρα 

08:30. 

 

6. 408/20 – Oρίστηκε για επίδοση στις  31.3.21. 

 

7. 546/19 -  Ορίστηκε για ακρόαση στις  18.3.21. 

 

8. 556/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις  31.3.21. 

 

9. 513/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

10. 547/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις 7.4.21. 

 

11. 314/20 -  Ορίστηκε για απόδειξη στις 31.3.21. 

 

12. 361/20 -  Η κυρίως  αίτηση απορρίφθηκε  ως αποσυρθείσα  άνευ βλάβης.  

Η ημερομηνία 12.5.21 ακυρώθηκε. 



13. 587/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

14. 589/20 – Η κυρίως αίτηση   ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21 

 

15. 602/20 -  Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

16. 302/20 -  Δόθηκαν οδηγίες  όπως εντός 20 ημερών από σήμερα γίνει 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων  εκ μέρους και των δύο πλευρών.  

Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  21.4.21. 

 

17. 621/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

18. 605/20 – Ορίστηκε για επίδοσης τις  12.5.21. 

 

19. 597/20 –  Ορίστηκε εκ νέου για απόδειξη στις  24.3.21. 

 

20. 592/20 – Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε  για ΚΕΘ στις 21.4.21.  Απάντηση 

στην Υπεράσπιση να καταχωρηθεί  μέχρι τις  16.4.21. 

 

21. 21/21 – Ορίστηκε για  επίδοση  21.4.21. 

 

22. 2/21 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  12.5.21.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι τις  10.5.21. 

 

23. 5/21 -  Ορίστηκε για επίδοση στις  21.4.21. 

 

24. 6/21 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  απόδειξη στις  21.4.21. 

 

25. 7/21 – Ορίστηκε για  απόδειξη στις  24.3.21. 

 

26.  8/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21 

 

27. 10/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21 

 



28.  11/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21 

 

29. 13/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις 24.3.21. 

 

30.  15/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21. 

 

31.  16/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21. 

 

32.  3/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

33.  4/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

34.  23/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

35.  9/21 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

36.  451/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

37.   551/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

38.  548/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

39.  516/20 – Ορίστηκε για απόδειξη στις  24.3.21.  

 

40. 264/20 – Ορίστηκε για οδηγίες στις  21.4.21. 

 

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

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  17.3.2021 

(ΔΙΑΖΥΓΙΑ- Συμπληρωματικός κατάλογος) 

 

1. 608/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

2. 604/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

3. 585/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

4. 395/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

5. 14/21 – Απόδειξη 24.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

6. 12/21 – Απόδειξη 24.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

7. 30/21 – Επίδοση 21.4.21 

8. 26/21 – Επίδοση 21.4.21 

9. 28/21  - ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

10. 25/21 – Επίδοση 21.4.21 

11. 24/21 – Επίδοση 21.4.21 

12. 20/21 – Απόδειξη 7.4.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

13. 628/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

14. 626/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

15. 625/20 – Απόδειξη 31.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

16. 615/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

17. 611/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

18. 603/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

19. 591/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

20. 106/21 – Εκδόθηκε διάταγμα 

21. 584/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

22. 580/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

23. 441/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 21.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι 16.4.21. 

24. 610/20 – Οδηγίες 21.4.21.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

25. 539/20 – Επίδοση 21.4.21 

26. 447/20 – Επίδοση 21.4.21 

27. 533/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 



28. 434/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

29. 425/20 – Απόδειξη 21.4.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

30. 592/20 – Απόδειξη 31.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

31. 258/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι 16.4.21 

32. 236/20 – Δόθηκαν οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα κάθε 

διάδικο μέρος αποκαλύψει με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς 

κάθε διάδικο μέρος όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του ή 

έλεγχο του τα οποία σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα και να 

εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος. 

Η Κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 12.5.21                                

33. 221/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι 16.4.21. 

34. 210/20 – Ορίστηκε για Απόδειξη την 31.3.21 

35. 123/20 – Ορίστηκε για Επίδοση στις 21.4.21 

36. 115/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι 16.4.21. 

37. 8/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι 16.4.21. 

38. 680/19 – Απόδειξη 21.4.21. 

39. 605/20 – Επίδοση 12.5.21 

40. 358/18 – Δόθηκαν οδηγίες προς τον Αιτητή/Αιτήτρια όπως εντός 30 

ημερών από σήμερα καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και 

παραδώσει αντίγραφο της (όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο 

του Καθ΄ου/ης η αίτηση.  Επίσης δόθηκαν οδηγίες προς τον Καθ΄ου / ης 

η αίτηση όπως εντός 30 ημερών από την εκπνοή της πιο πάνω 

προθεσμίας και νοουμένου ότι ο Αιτητής / Αιτήτρια θα έχει συμμορφωθεί, 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και παραδώσει αντίγραφο της 

(όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του Αιτητή / Αιτήτριας. 

Η Κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

30.6.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

 

41. 350/18 – Ορίστηκε για Απόδειξη – Ακρόαση την 21.4.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

42. 521/16 – Η αίτηση έρευνας ορίστηκε για Οδηγίες στις 21.4.21.  Τυχόν 

ένσταση μέχρι 16.4.21.  Ο Καθ΄ου η αίτηση να παρουσιαστεί την πιο πάνω 

ημερομηνία. 

43. 378/19 – Δόθηκε παράταση στην καθ΄ης η αίτηση 10 ημερών από σήμερα 

για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων. 



Δόθηκαν οδηγίες προς τον Αιτητή/Αιτήτρια όπως εντός 30 ημερών από 

σήμερα καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και παραδώσει 

αντίγραφο της (όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του 

Καθ΄ου/ης η αίτηση.  Επίσης δόθηκαν οδηγίες προς τον Καθ΄ου / ης η 

αίτηση όπως εντός 30 ημερών από την εκπνοή της πιο πάνω 

προθεσμίας και νοουμένου ότι ο Αιτητής / Αιτήτρια θα έχει συμμορφωθεί, 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και παραδώσει αντίγραφο της 

(όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του Αιτητή / Αιτήτριας. 

   Η Κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις    

30.6.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

44.   549/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 16.4.21 

45.   317/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο 

46.   400/20 – ΚΕΘ 21.4.21.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί 

47. 525/18 - Δόθηκαν οδηγίες προς τον Αιτητή/Αιτήτρια όπως εντός 30 

ημερών από σήμερα καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και 

παραδώσει αντίγραφο της (όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο 

του Καθ΄ου/ης η αίτηση.  Επίσης δόθηκαν οδηγίες προς τον Καθ΄ου / ης 

η αίτηση όπως εντός 30 ημερών από την εκπνοή της πιο πάνω 

προθεσμίας και νοουμένου ότι ο Αιτητής / Αιτήτρια θα έχει συμμορφωθεί, 

καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και παραδώσει αντίγραφο της 

(όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του Αιτητή / Αιτήτριας. 

   Η Κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις    

30.6.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

48. 19/21 – Απόδειξη 24.3.21 

49. 555/20 – Απόδειξη 24.3.21 η ώρα 8.30 π.μ. 

50. 113/21 – Μονομερής ορίζεται για Οδηγίες στις 31.3.21.  Συμπληρωματική 

ε/δ προς υποστήριξη του αιτήματος μέχρι 29.3.21 

51. 111/21  - Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 17.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

526/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες μετά που οι συνήγοροι έχουν 

ανταλλάξει απόψεις αναφορικά με τα επίδικα θέματα.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο, ή να ενημερώσουν το Δικαστήριο για τον περαιτέρω προγραμματισμό 

της υπόθεσης. 

801/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

393/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Παρόλο που το Δικαστήριο 

δεν είναι σε θέση να αρχίσει την ακρόαση της υπόθεσης λόγω παλαιότερων υπο-

θέσεων, ωστόσο θα ήθελε τις θέσεις των συνηγόρων ενόψει της εκκρεμούσης ποινικής 

υπόθεσης που συνδέεται άμεσα με την παρούσα υπόθεση. 

6/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Με βάση το τελευταίο πρακτικό 

ημερ. 26.2.2021 για το οποίο είναι ενήμεροι οι συνήγοροι και των δύο πλευρών, 

καλούνται όπως είναι παρόντες στο Δικαστήριο μαζί με τους διαδίκους για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης. 

401/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη φορά.  

Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 

22.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 27.4.2021, 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 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

72/15-76/15 Η ακρόαση των υποθέσεων αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Οι υποθέσεις ορίζονται ξανά για Ακρόαση την 01/11/21 η 

ώρα 10.30π.μ.0 

 

241/17 Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 01/12/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

 

441/17 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εκ μέρους της πλευράς της Αιτήτριας να καταχωρηθεί μέχρι 

τις 22/04/21.  

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

9.00π.μ. 

25/19 

 

 

 

 

Εκ παραδρομής η υπόθεση ορίστηκε στις 17/03/21 

ημερομηνία που το Δ.Ε.Δ. συνεδριάζει στη Λεμεσό.  Το 

Δικαστήριο θα επιληφθεί της υπόθεσης στις 19/03/21 

ημερομηνία που το Δ.Ε.Δ. συνεδριάζει στην Πάφο. 

 

305/19 

 

 
 

Η πλευρά της Αιτήτριας να καταχωρήσει μέχρι τις 07/05/21 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

στην οποία να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

απεκάλυψαν.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/05/21 η ώρα 

9.00π.μ.   

 

388/19 

 

Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 07/04/21. 



 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/05/21 η ώρα 

9.00π.μ.   

 

146/20 

 

 

 

 

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων.  Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 14/06/21.  Στις ένορκες δηλώσεις 

αποκάλυψης να επισυνάπτονται τα έγγραφα που 

αποκαλύπτονται.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 28/06/21 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 17/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

963/16 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

332/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 17/5/2021.  

Παράρτημα από τους Καθ’ ων η αίτηση 1 να καταχωρηθεί 

μέχρι την 10/5/2021. 

352/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 17/5/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

10/5/2021 για τις προθέσεις τους. 

275/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 17/5/2021.  Οι Καθ’ ων 

η αίτηση να συμμορφωθούν με το διάταγμα ημερ. 15/7/20 

μέχρι την 10/5/2021. 

350/17 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στην συν. 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 εκ νέου για ακρόαση την 

15/12/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

614/16 Οι 2 πλευρές δεν ενημέρωσαν το Δικαστήριο για τις 

προθέσεις τους παρά τις σχετικές επανειλημμένες οδηγίες 

του Δικαστηρίου. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 

21/4/2021.  Κατά την εν λόγω ημερομηνία οι 2 πλευρές να 

εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν 

ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 14/4/2021 για τις 

προθέσεις τους. 

Συν. αιτ. 685/13 κ.α. Η ακρόαση θα αναβληθεί χωρίς έξοδα για το λόγο ότι το 

Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στην συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 516/13.  Όλες οι πλευρές όμως να 

εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου στις 9.00 π.μ. για 

να το ενημερώσουν για τις προθέσεις τους κτλ. 



499/16 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στην συν. 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 εκ νέου για ακρόαση την 

13/12/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

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

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 


