
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 24.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2778/19 Aίτηση ημερ. 28.1.2020:  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες/σκοπούς διευθέτησης 15.4.2021, η ώρα 09.00.  Την ίδια ημέρα 

ορίζεται για οδηγίες η αίτηση ημερ. 29.7.2020. 

 

3618/17 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 29.6.2021, η ώρα 

10.30 π.μ. 

 

2332/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 10.6.2021, η ώρα 09.00.  Οι Ενάγοντες και οι 

Εναγόμενοι 1 – 8 και 10 να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων μέχρι τότε. 

 

4952/15 Αίτηση ημερ. 12.3.2020:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α και Β της Αίτησης. 

 

346/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 30.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

4547/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για ακρόαση 30.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

224/20 Η Κυρίως Αίτηση και οι αιτήσεις ημερ. 3.6.2020, 8.9.2020, 31.8.2020 και 

3.7.2020 ορίζονται για οδηγίες/σκοπούς διευθέτησης 7.6.2021, η ώρα 09.00.  

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 



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 24.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

118/21 Η αίτηση ημερ. 10.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00 ώστε 

να προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της. 

 

1341/20 Η αίτηση ημερ. 12.3.2021 ορίζεται για οδηγίες 14.4.2021, η ώρα 09.00.  Οι 

δικηγόροι των Εναγόντων να προσκομίσουν στο Δικαστήριο τις ένορκες 

δηλώσεις επίδοσης των Εναγομένων 1 και 3. 

 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

267/20 Η Ενδιάμεση Αίτηση ημερ. 2.11.2020 και η Κυρίως Αίτηση ορίζονται για 

οδηγίες 26.4.2021, η ώρα 09.00 ώστε να προγραμματιστεί από το φυσικό 

Δικαστή της. 

 

 

 

 

 

 

 



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

24.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2807/19 Ενόψει του λόγου που δίδεται για την μη 

καταχώριση της Ένορκης Αποκάλυψης των 

Εναγόντων δίδεται για τελευταία φορά παράταση 

15 ημερών από σήμερα για τον σκοπό αυτό. 

Ακολούθως όλοι οι διάδικοι να καταχωρίσουν 

Ονομαστικούς Καταλόγους με Σύνοψη 

Μαρτυρίας εντός περαιτέρω 60 ημερών. Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 11.6.2021 ώρα 

8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2639/18 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 8.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. Μέχρι τότε να καταχωριστεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση ως προς το ότι 

οι Ενάγοντες έχουν καλή υπόθεση στην αγωγή. 

 

Αγωγή αρ. 362/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

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

 

Αγωγή αρ. 5275/15 Η αίτηση ημερ. 18.6.2020 ορίζεται τελευταία 

φορά για οδηγίες την 21.4.2021 ώστε να 

τοποθετηθούν οι συνήγοροι. Σε αντίθετη 

περίπτωση η αίτηση θα απορριφθεί λόγω μη 

προώθησης. 

 

Αγωγή αρ. 5079/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

12.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1106/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 21.4.2021ώρα 

8.45π.μ. Μέχρι τότε να υπάρχει δήλωση ως 

προς το ζήτημα της διευθέτησης. Έξοδα στην 

πορεία. 

 



Αγωγή αρ. 4958/07 Δίδεται άδεια για τροποποίηση της Αίτησης. (Ο κ. 

Αντωνίου διορθώνει και μονογράφει επί της 

αιτήσεως). Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 

21.4.2021 ώρα 8.45π.μ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

24.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1243/20 H αίτηση ημερ. 13.8.2020 ορίζεται για ακρόαση στις 

23.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2966/20 H αίτηση ημερ. 15.12.2020 και το προσωρινό διάταγμα 

ημερ. 16.12.2020 ορίζονται για οδηγίες την 7.4.2021 

ώρα 8.45π.μ.. Οποιαδήποτε αίτηση για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση τυχόν καταχωριστεί 

να οριστεί εκείνη την ημερομηνία. Το προσωρινό 

διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 835/20 Η αίτηση ημερ. 16.11.2020 ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις την 26.4.2021 ώρα 8.45π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2848/19 H Κλήση για Οδηγίες ορίζεται για επίδοση την 21.4.2021 

ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2593/19 Οι αιτήσεις ημερ. 8.10.2020 και 24.11.2020 ορίζονται για 

απόδειξη την 21.4.2021 ώρα 8.45π.μ. εκτός αν 

καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες 

προηγουμένως. 

 

Αγωγή αρ. 1895/17 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 11.10.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 5867/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 13.10.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

Αίτηση αρ. 46/21 Η Αίτηση / Έφεση ορίζεται για οδηγίες στις 2.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. Αμφότεροι οι συνήγοροι να τοποθετηθούν 

μέχρι τότε ως προς το θέμα των εξόδων ενόψει της 

δήλωσης των Αιτητών ότι δεν επιμένουν στην Αίτηση / 

Έφεση. ‘Εξοδα στην πορεία.  



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 24/3/2021 

 

Διαχ. αρ. 129/14 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 8/6/21 και ώρα 09:00 
π.μ. Ο διαχειριστής να είναι παρών. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 21/5/21. Μόλις καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή 
Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον 
της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Εκδίδεται Ε/Σ 
εναντίον του διαχειριστή το οποίο ορίζεται για 
έλεγχο την 8/6/21 και ώρα 09:00.  Όταν συλληφθεί 
να παρουσιαστεί το συντομότερο δυνατό ενώπιον 
του Δικαστηρίου. 

 

Αγωγή αρ. 5121/15 Η Αίτηση ημερ. 4/8/20 επαναορίζεται για Απόδειξη 
την 11/5/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2549/13, 
3469/13, 6009/13,  
1638/13 και 2484/14 H αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 8/4/2021 

ώρα 09:00. Καλούνται όλοι οι συνήγοροι των 
διαδίκων όπως παρουσιαστούν ενώπιον του 
Δικαστηρίου κατά την ως άνω ημερομηνία.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.  

 
Αγωγή αρ. 2639/19 H αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 8/6/2021 

ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς 
παρατείνεται μέχρι 28/5/21.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.   

 
Αγωγή αρ. 939/19 Η Αίτηση ημερ. 9/2/21 ορίζεται για Απόδειξη την 

8/6/21 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι την 28/5/21.  Έξοδα 
επιφυλάσσονται.   

 
 
Αγωγή αρ. 2245/19 Η αίτηση ημερ. 11/2/21 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με επιφύλαξη δικαιωμάτων και χωρίς 
διαταγή ως προς τα έξοδα.   

 
Αγωγή αρ. 1441/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες – σκοπούς 

συμμόρφωσης την 8/6/21 και ώρα 09:00.  Δίδονται 
οδηγίες για την καταχώριση του ονομαστικού 
καταλόγου μαρτύρων της κάθε πλευράς, με σύνοψη 
της μαρτυρίας τους, μέχρι 28/5/21.  Καμιά διαταγή 
για έξοδα.   



Αγωγή αρ. 4016/12 Η Αίτηση ημερ. 16/10/20 επαναορίζεται για 
Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις οι οποίες να 
καταχωρηθούν στο Πρωτοκολλητείο) την 9/4/21 
ώρα 09:00. Καμιά διαταγή για έξοδα.  Την ίδια 
ημερομηνία παραμένουν για οδηγίες η αίτηση ημερ. 
28/2/20 καθώς και η αγωγή.   

 
Αγωγή αρ. 5448/14 Η απόφαση στην αίτηση ημερ. 10/3/20 

επιφυλάσσεται.   
 
Διαχ. αρ. 279/20 Επαναορίζεται για Οδηγίες την 8/6/21 ώρα 09:00.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.   
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΝΩΠΙΟΝ 

Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 24.3.21 

 

Aρ. Αγωγής 3137/10 Αίτηση ημερ. 15.9.20. Ορίζεται για Ακρόαση την 

17.6.21 ώρα 8:30 π.μ.  Ένσταση από Εναγόμενους 

1 Καθ΄ων η αίτηση να καταχωρηθεί 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως.   

Η αίτηση ημερ. 5.7.19 παραμένει για Οδηγίες την 

ίδια μέρα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5555/13 Ορίζεται για Ακρόαση στις 9.12.21 ώρα 10:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5378/15 Ορίζεται για Ακρόαση στις 30.5.22 ώρα 10:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγή 2246/19 Ορίζεται για Οδηγίες την 1.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  

Ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων 

από εναγόμενο να καταχωρηθεί εντός 25 ημερών 

από σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας να καταχωρηθεί από Ενάγοντα και 

Εναγόμενο εντός περαιτέρω 40 ημερών.  Έξοδα 

στην πορεία.  Οι δικηγόροι του Εναγομένου να 

συμμορφωθούν άμεσα με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου, ειδικά ως προς την καταχώριση 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων. 

 

Αρ. Αγωγής 2508/19 Η αίτηση ημερ. 16.6.20 ορίζεται για Απόδειξη την 

1.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  

Τελευταία φορά. 

 

Αρ. Αγωγής 36/20 Η αίτηση ημερ. 29.9.20 ορίζεται για Απόδειξη την 

1.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 626/20 Η Αίτηση εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 ημερ. 

23.7.20 ορίζεται για Απόδειξη την 1.6.21 ώρα 9:00 



π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 60 

ημερών από σήμερα.  Η αγωγή σε σχέση με την 

Εναγόμενη 4 ορίζεται για Οδηγίες την ίδια μέρα.  

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από εναγόμενη 4 να 

καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1266/20 Η Αίτηση για απόφαση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για 

Απόδειξη την 1.6.21 ώρα 9:00 π .μ.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1827/20 Η Αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για Απόδειξη την 

1.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2618/20 Αίτηση ημερ. 9.2.21.  Εκ συμφώνου εκδίδονται 

διατάγματα ως οι παρ. Α και Β της αίτησης.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτ. 473/09 Η Αίτηση Έρευνας ημερ. 24.7.20 ορίζεται για 

Ακρόαση την 16.6.21 ώρα 8:30 π.μ.  Τυχόν 

ένσταση από την Καθ΄ης η αίτηση να καταχωρηθεί 

3 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Η Καθ΄ης η 

αίτηση να είναι παρούσα στο Δικαστήριο με την ίδια 

εγγύηση.  Έξοδα στην πορεία.  Η καθ΄ης η αίτηση 

ανέφερε στο Δικαστήριο ότι δεν εργάζεται λόγω 

προβλημάτων υγείας το ίδιο και ο σύζυγος της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  24/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

5449/15 

Η ακρόαση αναβάλλεται  και ορίζεται στις 10.11.21 και ώρα 11:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

1400/14  

Ακρόαση στις 8.11.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

1007/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 27.5.21 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 27.5.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.   

 

 

 



646/17 – Αίτηση ημερ. 30.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 29.3.21 και ώρα 9:30.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  

 

262/18 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 27.5.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

1019/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 27.5.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 17.5.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 

1683/20 – Αίτηση ημερ. 17.8.20 και 23.3.21 

Η αίτηση ημερ. 23.3.21 ορίζεται για οδηγίες στις 8.4.21 για να τοποθετηθούν οι 

δικηγόροι των Εναγομένων 1 και 2. Αν θα ενστούν να καταχωρήσουν ένσταση 

μέχρι 8.4.21.  Τα έξοδα στη πορεία.  Η ημερ. 24.5.21 ακυρώνεται.  Η αίτηση 

ημερ. 17.8.20 ορίζεται για οδηγίες στις 8.4.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στη 

πορεία της αίτησης.  Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 20.8.20 θα παραμείνει σε 

ισχύ μέχρι 8.4.21 για τους Εναγομένους 1 και 2.  

 

152/20 – Αίτηση ημερ. 4.3.21 

Η αίτηση απορρίπτεται  άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας 

χωρίς έξοδα.  

 

2642/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 27.5.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 17.5.21.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

92/20 – Αίτηση ημερ. 24.3.21  

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.21 και ώρα 9:00.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Η ημερ. 17.5.21 

ακυρώνεται.  Την ίδια ημέρα ορίζεται η κυρίως αίτηση για οδηγίες.  Τα έξοδα 

στη πορεία της κυρίως αίτησης.  



987/20 – Αίτηση ημερ. 24.7.20 

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

Εναγομένων 1 και 2 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. 

 

 

1768/20 – Αίτηση ημερ. 16.10.20 

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

Εναγομένων 1 και 2 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.  

 

 

1077/20 – Αίτηση ημερ. 16.9.20 

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

Εναγομένων 1 και 2 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.  

 

3/13 – Αίτηση ημερ. 22.9.21 

Ενόψει της απουσίας των Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 από το Δικαστήριο στις 

21.1.21 εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ων η Αίτηση 1 και 2.  

Όταν συλληφθούν να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου αφού ειδοποιηθεί 

ο συνήγορος των Αιτητών.  Η αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό και για 

έλεγχο των ενταλμάτων σύλληψης στις 28.5.21 και ώρα 9:00. 

 

 

3158/13 

Ακρόαση στις 17.9.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 



327/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 28.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Μέχρι την 14.4.21 να καταχωρηθεί συμπληρωματική ένορκη δήλωση  

της Νέδας Ηροδότου για να παρουσιασθεί πιστοποιητικό θανάτου και 

κληρονόμων.  Η αίτηση να επιδοθεί μαζί με την συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση της κυρίας Νέδας Ηροδότου.  

 

 

846/09 – Αίτηση ημερ. 29.9.20 

Η αίτηση παραμένει στις 21.4.21 και ώρα 9:00 για να αποσυρθεί στην παρουσία 

της Καθ΄ ης η Αίτηση.  Το ένταλμα σύλληψης εκτελέσθηκε στις 22.2.21 και η 

αίτηση ορίσθηκε στις 21.4.21.  Η Καθ΄ ης η Αίτηση υπέγραψε εγγύηση για να 

εξασφαλισθεί η παρουσία της.  Το Δικαστήριο ακύρωσε την ημερ. 24.3.21.  

 

822/11 – Αίτηση ημερ. 29.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 28.5.21 και ώρα 9:00. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Εκδίδεται ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 

28.5.21.  

 

1080/20 – Αίτηση ημερ. 16.9.20 

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

Εναγομένων 1 και 2 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.  

 

8/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 28.5.21 και ώρα 9:00.  Η διαχειρίστρια να 

ενημερωθεί από τους δικηγόρους της να είναι παρούσα κατά την πιο πάνω 

ημερομηνία και ώρα.   

 

 



419/19 

Οι αιτήσεις ημερ. 3.3.21 και 28.8.20 ορίζονται για οδηγίες στις 29.3.21 και ώρα 

9:00 για να μελετηθούν από το Δικαστήριο.  Τα έξοδα στην πορεία των 

αιτήσεων.  

 

2577/12 

Ακρόαση στις 17.5.21 και ώρα 11:00.  ΄Εξοδα στη πορεία.  

 

399/11 – Αίτηση ημερ. 17.2.21 

Η αίτηση επαναορίζεται για τον ίδιο σκοπό στις 2.4.21 και ώρα 9:00.  Το αίτημα 

θα πρέπει να επιληφθεί η Διοικητική Πρόεδρος στα πλαίσια γενικής αίτησης.  

Αναμένεται η απόσυρση της αίτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  24.3.21 

 

 

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

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

 

678/20 

Η αίτηση ημερ. 17.9.20 απορρίπεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων – αιτητών 

και εις βάρος των Εναγομένων 1, 2 και 3, όπως αυτά θα υπολογισθούν από 

τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, τα οποία θα είναι 

πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας της Αγωγής  

 

1528/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος καταχώρησης 

νέας και χωρίς έξοδα  

 

1219/20 

Η αίτηση ημερ. 25.9.20 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγόντων και 

υπέρ των Εναγομένων, όπως αυτά θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή, 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας της 

Αγωγής 

 

1525/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων και εις 

βάρος του Εναγόμενου 1, όπως αυτά θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή 

και εγκριθούν από το Δικαστήριο και τα οποία θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας της Αγωγής  

 

2247/20 

Η αίτηση ημερ. 13.11.20 απορρίπτεται χωρίς έξοδα 



Προηγούμενες διαταγές για έξοδα σε σχέση με την αίτηση θεωρούνται ως 

πλήρως ικανοποιηθείσες  

2702/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για Απόδειξη στις 14.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για 

να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Έξοδα σήμερα καμία διαταγή  

 

2709/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για Απόδειξη στις 14.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για 

να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Έξοδα σήμερα καμία διαταγή  

 

2753/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για Απόδειξη στις 14.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για 

να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Έξοδα σήμερα καμία διαταγή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  24.3.21 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  οι υποθέσεις 

που είναι ορισμένες την  24.3.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

1065/09 

Εκδίδεται διάταγμα  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2474/12 

Ακρόαση 9.6.21, 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 σήμερα  

 

2658/14 

Ακρόαση 25.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

4358/15 

Ακρόαση 26.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2521/16 

Ακρόαση 15.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 

 



2147/18 

H αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για οδηγίες στις 19.4.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Να ειδοποιηθούν οι δικηγόροι του Ενάγοντα και ο δικηγόρος του Εναγόμενου 

να είναι παρόντες τη μέρα που έχει οριστεί η αίτηση 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  

 

2985/18 

26.5.21, ώρα 09.00 π.μ. για έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30 και για 

προγραμματισμό 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

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

επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

370/20 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Εναγόμενης 

Η αίτηση ημερ. 14.12.20 ορίζεται για οδηγίες, προγραμματισμό και για έλεγχο 

του εντάλματος σύλληψης, στις 24.6.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον της Εναγόμενης – Καθ΄ ης η αίτηση να 

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

αίτηση 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της  

 

1629/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζεται για οδηγίες στις 3.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης   

 

 



1998/20 

Η αίτηση ημερ. 20.10.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας – 

αιτήτριας και εναντίον της Εναγόμενης, όπως αυτά θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Τα έξοδα θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας της Αγωγής  

 

2668/20 

Η αίτηση ημερ. 9.2.21 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγομένων ως 

θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, 

τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας  

 

90/21 (αίτηση 12.3.21) 

Διατάσσεται η υποκατάστατος επίδοση του κλητηρίου εντάλματος 

(α) Η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος στην Εναγόμενη, ομού με τα υπό 

των Θεσμών καθοριζόμενα προς επίδοση λοιπά έγγραφα, θα γίνει με τον τρόπο 

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της 

Αίτησης 

(β) Ο χρόνος εντός του οποίου η Εναγόμενη δύναται να καταχωρίσει 

εμφάνιση ορίζεται σε 15 μέρες από την επίδοση  

(γ)  Αν η Εναγόμενη δεν καταχωρίσει εμφάνιση όπως ορίζεται ανωτέρω 

οιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται ότι της έχει επιδοθεί 

εφόσον ταύτη αναρτηθεί στον Πίνακα Ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για 

περίοδο 7 ημερών 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής  

 

Αρ. Αίτησης Πτώχ. 113/05 

Η αίτηση ημερ. 1.3.21 ορίζεται για Οδηγίες και Προγραμματισμό στις 13.5.21, 

ώρα 09.00 π.μ  

Τυχόν ένσταση από τον Καθ΄ ου η αίτηση  Επίσημο Παραλήπτη, να 

καταχωρηθεί μέχρι και τέσσερεις καθαρές μέρες προηγουμένως  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 



Γεν. Αίτηση 476/05 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση 3 στη Γενική Αίτηση 

το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο 

Η αίτηση ημερ. 2.9.20 ορίζεται για οδηγίες και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης 

σε σχέση με τον Καθ΄ ου η αίτηση 3 στη Γενική αίτηση στις 23.6.21, ώρα 09.00 

π.μ. 

Την ίδια μέρα ορίζεται για επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση στη Γενική αίτηση 6 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  

Αρ. Αίτησης 128/20 

Ακρόαση 29.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

 Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της Αίτησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ.30/4/2020 και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες στις 24.03.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

 

Αγωγή αρ. 2/21 Αίτηση ημερ. 12/3/2021. 

Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατο επίδοση του 

Κλητηρίου Εντάλματος στην Εναγομένη 2 μαζί με πιστό 

αντίγραφο της παρούσας αίτησης και του παρόντος 

διατάγματος ως η παράγραφος Α της αίτησης.   

Σημείωμα εμφάνισης να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από 

την επίδοση του Κλητηρίου Εντάλματος.  Η περίοδος για την 

ανάρτηση οποιωνδήποτε μεταγενέστερων δικογράφων 

στον πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου καθορίζεται 

στις 7 ημέρες. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 3084/20 Αίτηση ημερ. 12/3/2021. 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της 

Εναγομένης για το ποσό των €165 πλέον τόκο 9% ετησίως 

επί του ποσού των €165 από 30/4/2018 μέχρι εξόφλησης, 

πλέον €250 δικηγορικά έξοδα, Φ.Π.Α. και €16,50 έξοδα 

επίδοσης. 

Αγωγή αρ. 1990/20 Κλήσεις για οδηγίες ημερ. 6/11/2020 για απαίτηση και 

ανταπαίτηση. 

Ορίζονται για οδηγίες 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ. 

Παράρτημα από πλευράς Ενάγοντα – εξ ανταπαιτήσεως 

Εναγόμενου να καταχωρηθεί μέχρι δύο ημέρες πριν. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1718/20 Αίτηση ημερ. 14/12/2020. 



Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ής η αίτηση.   

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες και το ένταλμα σύλληψης για 

έλεγχο στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  Το ένταλμα σύλληψης 

να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1464/20 Αίτηση ημερ. 9/2/2021. 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 18/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.   

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Τα έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1224/20 Εκδίδεται απόφαση. 

Αγωγή αρ. 353/20 Αίτηση ημερ. 4/6/2020. 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται.   

Η κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα της. 

Αγωγή αρ. 1508/19 Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για 20 ημέρες από σήμερα για τον Εναγόμενο.  

Εντός της ίδιας περιόδου να παραδώσει αντίγραφα των 

εγγράφων που αποκαλύπτει στην πλευρά των Εναγόντων.  

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών από 

σήμερα για κάθε διάδικο μέρος. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 791/19 Αίτηση ημερ. 11/3/2020. 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, χωρίς έξοδα. 

Αγωγή αρ. 2863/18 Οδηγίες 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα για την Εναγομένη και εντός της πιο πάνω περιόδου 

να εφοδιάσει με αντίγραφα των εγγράφων την πλευρά της 

Ενάγουσας.  

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα για την Εναγομένη και εντός της πιο πάνω περιόδου 



να εφοδιάσει με αντίγραφα αυτών την πλευρά της 

Ενάγουσας. 

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας. 

Αγωγή αρ. 2414/16 Ακρόαση 4/11/2021, ώρα 11:00 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 2173/16 Αίτηση ημερ. 29/9/2020. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ού η 

αίτηση.   

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Το ένταλμα σύλληψης του Καθ΄ ού η αίτηση να παραμείνει 

ανεκτέλεστο. 

Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία. 

Οι δικηγόροι του Καθ΄ ού η αίτηση να τον ενημερώσουν για 

τα πιο πάνω. 

Αγωγή αρ. 4034/15 Αίτηση ημερ. 19/9/2019. 

Ακρόαση 14/5/2021, ώρα 9:30 π.μ. 

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 4 ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Αιτητή. 

Αγωγή αρ. 2572/15 Αίτηση ημερ. 7/10/2020. 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 408/15 Ακρόαση 5/11/2021, ώρα 11:00 π.μ. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 3922/14 Αίτηση ημερ. 18/3/2021. 

Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ως οι παράγραφοι Α 

μέχρι Ζ της αίτησης.  Τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα να 

καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του 

διατάγματος.  Να ακολουθήσει εντός 15 περαιτέρω ημερών 

από την επίδοση του τροποποιημένου κλητηρίου η 

καταχώρηση της τροποποιημένης υπεράσπισης.  Τυχόν 

τροποποιημένη απάντηση στην υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 7 ημερών από την παράδοση της 

τροποποιημένης υπεράσπισης. 



Έξοδα της αίτησης και αυτά που χάνονται υπέρ του Καθ΄ ού 

η αίτηση όπως υπολογιστούν, εισπρακτέα στο τέλος και 

εγκριθούν. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ. 

Χωρίς έξοδα. Ημερομηνία 11/5/2021 ακυρώνεται. 

Αγωγή αρ. 3154/14 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.   

Η διαδικασία τριτοδιαδίκου αποσύρεται και απορρίπτεται 

ως εξωδίκως διευθετηθείσα. 

Καμία διαταγή για έξοδα για την αγωγή και τη διαδικασία 

τριτοδιαδίκου. 

Αγωγή αρ. 5282/13 Ακρόαση 4/10/2021, ώρα 11:00 π.μ.   

Τα έξοδα στην πορεία. 

Γεν. Αίτηση 18/14 Αίτηση ημερ. 31/7/2020. 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για τους Καθ΄ ών η αίτηση 2 

και 3 στις 11/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.   

Η Καθ΄ ής η αίτηση 2 να είναι παρούσα με την ίδια εγγύηση.  

Το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ής η 

αίτηση 3 να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.   

Οι δικηγόροι των Καθ΄ ών η αίτηση 2 και 3 να ενημερώσουν 

τους πελάτες τους για τα πιο πάνω και να είναι παρόντες 

κατά την νέα ημερομηνία. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

Γεν. Αίτηση 966/12 Αίτηση ημερ. 22/9/2020.   

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ ής η αίτηση 

2.  Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες και το ένταλμα σύλληψης 

ορίζεται για έλεγχο στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  Το 

ένταλμα σύλληψης να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

Η αίτηση αναφορικά με την Καθ΄ ής η αίτηση 3 αποσύρεται 

και απορρίπτεται.   

Η αίτηση αναφορικά με την Καθ΄ ής η αίτηση 4 ορίζεται για 

επίδοση στις 19/5/2021. 

Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία αναφορικά με την 



 Καθ΄ ής η αίτηση 2.Χωρίς έξοδα αναφορικά με την Καθ΄ ής 

η αίτηση 4. 

Γεν. Αίτηση 307/09 Αίτηση ημερ. 25/9/2020. 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Εταιρεία 182/06 Αίτηση ημερ. 11/3/2021. 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 7/4/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Χωρίς έξοδα. 

Εταιρεία 239/14 Αίτηση ημερ. 11/3/2021. 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο διατάσσεται η πρόωρη 

διάλυση της εταιρείας SPEFOSPI LTD πλέον ως η 

παράγραφος Β της αίτησης. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Εταιρεία 386/18 Αίτηση μερ. 16/6/2020. 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 20/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  Σε 

περίπτωση που θα ζητηθεί άδεια για συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί σχετική αίτηση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

Αίτηση ημερ. 26/6/2020. 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 20/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση από πλευράς COMAP να καταχωρηθεί 

τουλάχιστον δύο ημέρες προηγουμένως και να παραδοθεί 

αντίγραφο στους Αιτητές. 

Τα έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον 

Αιτητών.   

Εταιρεία 90/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 7 Α και Β της αίτησης.   

Πιστόν αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να παραδοθεί 

στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή εντός 15 ημερών από τη 

σύνταξή του.  Η σύνταξη να ζητηθεί εντός 10 ημερών από 

σήμερα. 

Ουδεμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Ειδ. Πτώχ. 2/21 

 

Αίτηση ημερ. 5/3/2021. 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 19/5/2021, ώρα 9:00 π.μ. 



 Τυχόν ένσταση από πλευράς ενδιαφερόμενου μέρους να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και την ίδια ημέρα να παραδοθεί 

αντίγραφο στην Αιτήτρια. 

Οι δικηγόροι και οι διάδικοι να είναι παρόντες. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι πιο κάτω υποθέσεις ήταν στο πινάκιο ενώπιον της κας Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, Ε.Δ. 

και επιλήφθηκε σήμερα ο κ. Μ. Μυτίδης, Ε.Δ.  

 

Αγωγή αρ. 588/20 Αίτηση ημερ. 12/3/2021. 

Εκδίδεται διάταγμα.  Χωρίς έξοδα. 

Αγωγή αρ. 70/20 Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για την 

Ενάγουσα και όπως εντός της πιο πάνω περιόδου εφοδιάσει 

με αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψει στην 

πλευρά των Εναγομένων. 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες 24/5/2021, ώρα 

9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των Εναγομένων. 

Αγωγή αρ. 1093/15 Αίτηση ημερ. 7/8/2020. 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 25/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Παρουσία δικηγόρων. 

Αγωγή αρ. 3724/14 Προγραμματισμό ακρόασης 24/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 3359/14 Προγραμματισμό ακρόασης 21/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 3926/13 Προγραμματισμό ακρόασης 25/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 25/12 Αίτηση ημερ. 6/12/2019. 

Προγραμματισμό ακρόασης 25/5/2021, ώρα 9;00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Πτώχευση 89/12 Αίτηση ημερ. 1/3/2021 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24/5/2021, ώρα 9:00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 24.03.2021 
 

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

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

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

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.255/1999 Από την 2001 δεν έχει ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο εκτέλεσης 
και δεν εξηγείται επαρκώς η καθυστέρηση, εφόσον οι 
συγχωνεύσεις κ.λπ. έλαβαν χώρα πολύ μεταγενέστερα. 
Περαιτέρω, δεν εξηγείται γιατί είναι προς το συμφέρον της 
δικαιοσύνης να δοθεί σήμερα άδεια για εκτέλεση εντός 
χρέους που όταν εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση το 1998 
ήταν Λ.Κ.4.535,79 και σήμερα ο ισχυρισμός είναι πως 
ανέρχεται σε €45.865,26. Ενόψει του ισχυρισμού ότι γίνονταν 
προσπάθειες διευθέτησης, το Δικαστήριο κρίνει πως θα 
πρέπει να καταστήσει δια κλήσεως την παρούσα αίτηση, 
εφόσον έτσι μπορεί ευχερέστερα να κρίνει εάν είναι προς το 
συμφέρον της δικαιοσύνης να δοθεί άδεια εκτέλεσης. Η 
αίτηση ορίζεται για επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση την 
28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5868/2012 

ΑΓΩΓΗ 5869/2012 

Οι αγωγές παραμένουν για δήλωση συμβιβασμού την 
21.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.1088/2013 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 28.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε, τα εντάλματα σύλληψης να 
παραμείνουν ανεκτέλεστα. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι 
εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 3399/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 28.06.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 3765/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.06.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 1532/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



 

7.  ΑΓΩΓΗ 4682/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 908/2016 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες, είχαν δοθεί οδηγίες και 
περαιτέρω χρόνος στους Ενάγοντες για ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων. Δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου. Οι 
Ενάγοντες εντός 40 ημερών αν σήμερα να προβούν σε 
ένορκη αποκάλυψη εγγράφων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Δικαστηρίου και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα 
αποκαλύψουν να επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων 
τους. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, οι Ενάγοντες εντός 40 
ημερών από σήμερα να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να 
καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά 
όχι εναντίον των Εναγόμενων. Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα να προωθηθούν ως τότε. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1125/2017 

ΑΓΩΓΗ 1124/2017 

ΑΓΩΓΗ 1123/2017 

ΑΓΩΓΗ 1122/2017 

Οι αγωγές παραμένουν για Οδηγίες την 28.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., τυχόν συμπληρωματική ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων ή ιατρική εξέταση να γίνουν ως τότε, τυχόν άλλα 
προδικαστικά αιτήματα να προωθηθούν ως τότε, για να 
δοθούν οδηγίες σε σχέση με την προφορική μαρτυρία. Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 

10.  ΑΓΩΓΗ 663/2018 Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό από τη φυσική 
δικαστή της υπόθεσης την 20.04.2021 ώρα 9:00 π.μ., 
χωρίς έξοδα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2504/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., ο Εναγόμενος να 
καταχωρίσει γραπτή μαρτυρία το αργότερο 30 ημέρες 
προηγουμένως. Σε περίπτωση διευθέτησης, το Δικαστήριο 
μπορεί να ενημερωθεί νωρίτερα. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2932/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες, βάσει κλήσης για 
Οδηγίες του ενάγοντος. Έχει ωστόσο καταχωριστεί και 
αίτηση ημερομηνίας 12.02.2021 για ασφάλεια εξόδων, στην 
οποία έχει καταχωριστεί ένσταση. Η αίτηση ημερομηνίας 
12.02.2021 (η οποία παρεμπιπτόντως δεν εντοπίζεται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου, παρά μόνον η ένσταση) ορίζεται 
για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 22.04.2021 
ώρα 9:00 π.μ.. Έξοδα στην πορεία της αίτησης. (Να γίνουν 
ενέργειες να μπει στον φάκελο του Δικαστηρίου). Η αγωγή 
παραμένει για Οδηγίες την ίδια ημέρα, 22.04.2021 ώρα 
9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

13.  ΠΑΡ/ΜΠΗ 8/2019 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα συνένωσης της παρούσας 
Παραπομπής 8/2019, με τις Παραπομπές 11/2013 και 
13/2013, με οδηγό την παρούσα υπόθεση (Παραπομπή 



8/2019). Οι συνενωμένες παραπομπές παραμένουν για 
Οδηγίες/προγραμματισμό την 05.04.2021 ώρα 8:30 
π.μ. Χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΠΑΡ/ΜΠΗ 9/2019 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα συνένωσης της παρούσας 
Παραπομπής 9/2019, με τις Παραπομπές 12/2013 και 
14/2013, με οδηγό την παρούσα υπόθεση (Παραπομπή 
9/2019). Οι συνενωμένες παραπομπές παραμένουν για 
Οδηγίες/προγραμματισμό την 31.03.2021 ώρα 8:30 
π.μ. Χωρίς έξοδα. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 92/2019 Η αγωγή είναι Ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσης για οδηγίες 
της Ενάγουσας. Έχουν γίνει ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων. 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα 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 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν 
άλλα αιτήματα προδικασίας να προωθηθούν ως τότε. Το 
αίτημα συνένωσης με την 91/2019 θα εξεταστεί τότε. Τυχόν 
ανταλλαγή εγγράφων να γίνει ως τότε.  
 

16.  ΑΓΩΓΗ 91/2019 Η αγωγή είναι Ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσης για οδηγίες 
της Ενάγουσας. Έχουν γίνει ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων. 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα 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 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν 
άλλα αιτήματα προδικασίας να προωθηθούν ως τότε. Το 
αίτημα συνένωσης με την 92/2019 θα εξεταστεί τότε. Τυχόν 
ανταλλαγή εγγράφων να γίνει ως τότε.  
 

17.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 263/2019 Η αίτηση εκκαθάρισης είναι ορισμένη για Ακρόαση, ωστόσο 
ουδείς επικοινώνησε με το Δικαστήριο. Η αίτηση ορίζεται για 
τελευταία φορά για Ακρόαση την 08.04.2021 ώρα 9:30 
π.μ., για να ακουστεί. Χωρίς έξοδα σήμερα.  
 

18.  ΑΓΩΓΗ 496/2019 Η ώρα είναι 9:18 π.μ., η Καθ’ ης η αίτηση είναι απούσα, 
εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση. 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης του 
εντάλματος σύλληψης την 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1085/2019 Η Ενάγουσα, εντός περαιτέρω 40 ημερών από σήμερα να 
προβεί στην καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων (δεν βρίσκεται στον 



φάκελο του Δικαστηρίου). Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 
40 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα 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 28.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1186/2019 Καθ’ ης η αίτηση παρούσα κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος 
σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 28.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ., ένσταση να καταχωριστεί ως τότε. 
Υπογραφή εγγύησης €100 για εξασφάλιση παρουσίας. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2132/2019 Η αγωγή είναι Ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσης για οδηγίες 
της Ενάγουσας. Έχουν γίνει ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων. 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν 
άλλα αιτήματα προδικασίας να προωθηθούν ως τότε. Το 
αίτημα σε σχέση με την ανταπαίτηση θα εξεταστεί από τη 
φυσική δικαστή της υπόθεσης σε μεταγενέστερο χρόνο. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2279/2019 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί η υπεράσπιση), 
με έξοδα υπέρ των Εναγόντων/Αιτητών και εναντίον των 
Εναγόμενων/Καθ’ ων η αίτηση, όπως υπολογιστούν και 
εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2315/2019 Κρίνω ότι επί του παρόντος πληρούνται οι προϋποθέσεις 
έκδοσης του εντάλματος και δίδεται άδεια για έκδοση 
εντάλματος ανάκτησης κατοχής (writ of possession) 
ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα 
(δεν ζητούνται). 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 2502/2019 Η αγωγή είναι Ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσης για οδηγίες 
της Ενάγουσας. Έχουν γίνει ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων. 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο 
Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν 
άλλα αιτήματα προδικασίας να προωθηθούν ως τότε.  
 

25.  ΑΓΩΓΗ 2608/2019 Η αίτηση για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης 
υπεράσπισης εκκρεμεί για πολύ καιρό, ωστόσο και οι 
διαδικαστικές προθεσμίες τελούσαν υπό αναστολή επίσης για 



πολύ καιρό. Η αίτηση ημερομηνίας 03.02.2020 ορίζεται εκ 
νέου για Απόδειξη την 28.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν 
υπεράσπιση να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως. Εκκρεμεί αίτηση των Εναγόμενων για 
περισσότερες και καλύτερες λεπτομέρειες που είναι ορισμένη 
την 12.05.2021, το Δικαστήριο θα της επιληφθεί εκείνη την 
ημέρα. Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία, αλλά όχι εναντίον 
της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 2860/2019 Η αίτηση είναι ορισμένη για επίδοση για τελευταία φορά. Στον 
φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει επίδοση ούτε 
διαφορετική ενημέρωση έχει ληφθεί. Η αίτηση εκκρεμεί για 
πολύ καιρό και δεν φαίνεται να επιδίδεται. Η αίτηση 
απορρίπτεται ως μη επιδοθείσα. Χωρίς έξοδα. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 3143/2019 Εναγόμενος παρών. Άδεια δίδεται στον συνήγορό του να 
αποσυρθεί. Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες βάσει κλήσης 
για Οδηγίες της Ενάγουσας. Στον φάκελο του Δικαστηρίου 
δεν υπάρχει επίδοση της κλήσης, ωστόσο φαίνεται να έχει 
ληφθεί γνώση από πλευράς Εναγόμενου, δια της συνηγόρου 
του (ηλεκτρονικό μήνυμα 21.12.2020), ούτε Παράρτημα από 
πλευράς Εναγόμενου. Δίδονται οδηγίες, εντός 60 ημερών από 
σήμερα η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος να προβούν σε ένορκη 
αποκάλυψη εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που 
θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στους καταλόγους 
εγγράφων τους. Εάν ο Εναγόμενος έχει άλλα προδικαστικά 
αιτήματα, να καταχωρίσει Παράρτημα εντός 20 ημερών από 
σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 28.06.2021 
ώρα 9:00 π.μ., τα έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 897/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 25.05.2020 είναι ορισμένη για επίδοση 
για τελευταία φορά. Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν 
εντοπίζεται ένορκη δήλωση επίδοσης, ούτε διαφορετική 
ενημέρωση έχει ληφθεί. Η αίτηση απορρίπτεται ως μη 
επιδοθείσα. Χωρίς έξοδα. 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 1828/2020 Το Δικαστήριο θα επιληφθεί της υπόθεσης την 17.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ., που είναι ορισμένες 2 αιτήσεις για απόφαση 
λόγω παράλειψης καταχώρισης υπερασπίσεων. Ενόψει της 
εκκρεμότητας καταχώρισης δικογράφων, δεν υπάρχει λόγος 
το Δικαστήριο να δώσει οδηγίες προδικασίας για μόνο έναν εκ 
των Εναγόμενων. Η κλήση για οδηγίες είναι προφανώς 
πρόωρη και θα της επιληφθεί το Δικαστήριο όταν θα 
συμπληρωθούν τα δικόγραφα και θα εκδοθεί κλήση για 
οδηγίες για όλους τους Εναγόμενους. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 2555/2020 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί υπεράσπιση) με 
έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 



31.  ΑΓΩΓΗ 2778/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

32.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 116/2021 Λόγω του όγκου της αίτησης, το Δικαστήριο θα την δει 
αργότερα, και θα ειδοποιήσει. 
 

 

 

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 ΧΧΧ Ολοκληρώθηκε 
Αγορεύσεις 

3.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 06.04.2021 Θα αρχίσει 

4.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 14.05.2021 Πρέπει να αρχίσει 

5.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΧΧ Ολοκληρώθηκε 
Αγορεύσεις   

6.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 13.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

7.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 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.  4343/2013 ΑΤΥΧΗΜΑ 02.04.2021 1 συντ. μάρτυρας 

2.  ΕΦ.475/2016 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 12.05.2021 Αντεξέταση 

3.  ΕΦ.1/2019 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 18.05.2021 Αντεξέταση 

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος) 

τηλ. 25806276, email: yioannou@dc.judicial.gov.cy  

Για πολύ επείγοντα θέματα 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 24/03/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

1. 

 

1187/20 

 

 

 

Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπιση 

ημερομηνίας 13/11/20, ορίζεται για απόδειξη την 17/05/2021 

εκτός αν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης 7 ημέρες 

προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

2. 1587/20 H αίτηση για οικονομική εξέταση ημερομηνίας 14/12/20 ορίζεται 

για επίδοση την 31/05/2021 ώρα 09:00. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

3. 1862/20 H αίτηση ημερομηνίας 20/11/20 ορίζεται για τελευταία φορά για 

επίδοση την 18/05/2021 ώρα 09:00.  

Σημειώνεται ότι κανένας δικηγόρος δεν έχει επικοινωνήσει με το 

Δικαστήριο σε σχέση με την πορεία της αίτηση μέχρι σήμερα. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

4 2933/20 H αίτηση ημερομηνίας 10/12/20 ορίζεται εκ νέου για οδηγίες 

τελευταία φορά την 19/05/2021 ώρα 09:00. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Στο μεσοδιάστημα οι πλευρές να έχουν 

ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα αποσυρθεί ή όχι η αίτηση. Έξοδα στην 

πορεία.  

 



5 1176/13 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 19/10/2021 ώρα 11:00 

Έξοδα στην πορεία.  

 

6 Γεν. Αίτ. 235/20 Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη ενώπιον του φυσικού Δικαστή της 

υπόθεσης. Σημειώνεται η καταχώρηση συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης ως έχει ζητηθεί από τον Φυσικό Δικαστή της 

υπόθεσης. 

Έξοδα στην πορεία.  

7 1840/18 Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι η υπόθεση σήμερα 

είναι ορισμένη εναντίον και του εναγόμενου 6 για ακρόαση, ενώ 

τα δικόγραφα μόλις έχουν συμπληρωθεί. Οι δικηγόροι να 

τοποθετηθούν σχετικά και η πλευρά των Εναγόντων να αναφέρει 

εάν έχει καταχωρηθεί σχετική κλήση για οδηγίες , πράγμα που 

δεν προκύπτει από τον φάκελο. 

Περαιτέρω η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση και για τους 

Εναγόμενους 1,2 και 4. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό την 

31/03/2021 ΄ώρα 9:00, ημερομηνία κατά την οποία εκκρεμεί η 

αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερομηνίας 24/07/20 για τους 

Εναγόμενους 3 και 5. 

Την ημέρα εκείνη να ξεκαθαρίσει το ζήτημα εάν έχει καταχωρηθεί 

σχετική κλήση για οδηγίες αναφορικά με τον Εναγόμενο 6 και οι 

δικηγόροι να τοποθετηθούν ως προς τα αιτούμενα διατάγματα. 

Η υπόθεση θα προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

συμβαδίζουν οι ημερομηνίες για όλους τους Εναγόμενους για 

τους οποίους δεν υπάρχει απόφαση. 

Περαιτέρω μετά από εκτέλεση εντάλματος σύλληψης η εναγόμενη 

5 εμφανίστηκε στη διαδικασία με δικηγόρο και ανέφερε ότι 

γίνονται προσπάθειες συμβιβασμού της αίτησης μηνιαίων 

δόσεων. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον της ακυρώνεται.   

Έξοδα στην πορεία.  

8 1925/20 H αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρηση υπεράσπισης 

ημερομηνίας 09/02/2021 αποσύρεται και απορρίπτεται , αφού 

έχει καταχωρηθεί σχετική έκθεση υπεράσπισης από τους 

Εναγόμενους 1 και 2.  

Έξοδα υπέρ των Εναγόντων Αιτητών και εναντίον των 

εναγόμενων 1 και 2 εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας.  

9 

 

 

1527/20 

 

 

H αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρηση υπεράσπισης 

ημερομηνίας 09/02/2021 ορίζεται για απόδειξη την 17/05/2021 

ώρα 09:00 εκτός εάν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης 7 ημέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.   



 

 

 

 

 

10 

 

 

Αρ. Αίτησης: 

602/19 

 

Στο φάκελο του Δικαστηρίου βρίσκεται καταχωρημένη και η 

ένσταση στην κυρίως αίτησης. Ως εκ τούτου η αίτηση ορίζεται για 

προγραμματισμό της ακρόασης και της διαδικασίας από τον 

Φυσικό Δικαστή της υπόθεσης την 15/04/2021 ώρα 09:00. 

Έξοδα στην πορεία.   

11 4491/10 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημερ. 8.2.2021 

αναφορικά με τα ΜΕΜΟ 990/11 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  

12 1336/14 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα με κάθε 

πλευρά τα έξοδα της.  Προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται. 

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ημερ. 23.3.21 καταχωρούνται ως 

Τεκμήριο Α. 

13 1861/20 Η κλήση για Οδηγίες ημερ. 24.3.21 παραμένει για Οδηγίες την 

2.4.2021 έτσι ώστε να τοποθετηθεί η πλευρά των Εναγόντων για 

το τι γίνεται με τον Εναγόμενο, αφού η αγωγή δεν φαίνεται να έχει 

επιδοθεί σε αυτόν.  Τα δικόγραφα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί 

για όλους τους Εναγόμενους για να επιληφθεί το Δικαστήριο της 

κλήσης. 

Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν για τα πιο πάνω. 

Έξοδα στην πορεία. 

14 2405/12 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 12.5.2021 στις 11.00 π.μ.  

Χωρίς έξοδα σήμερα. (Θα αρχίσει). 

15 Γεν. Αίτ. 57/16 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 31.7.20 

Οι Καθ’ ων η αίτηση απόντες, παρά τις οδηγίες του φυσικού 

Δικαστή της υπόθεση. 

Η αίτηση ορίζεται την 21.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης τα οποία να παραμείνουν υπό 

αναστολή. 

16 Γεν. Αίτ. 275/20 Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 20.4.2021 στις 9.00 

π.μ.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. 

17 2570/16 Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα των δικηγόρων 

(συνημμένα), ο Ενάγοντας έχει διορίσει άλλο δικηγόρο, ο οποίος 

όμως δεν έχει καταχωρήσει ειδοποίηση αλλαγής στον φάκελο του 

Δικαστηρίου.  Ως εκ τούτου, δίνονται οδηγίες όπως άμεσα 

καταχωρηθεί σχετική ειδοποίηση για να επιτραπεί η απόσυρση 

του πρώτου δικηγόρου την επόμενη δικάσιμο. 



Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 5.4.2021 στις 9.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Ο νέος δικηγόρος δεν έχει επικοινωνήσει με το Δικαστήριο. 

18 5381/15 Η αίτηση για απόφαση εναντίον του εξ ανταπαιτήσεως 

Εναγόμενου 2, λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης στην 

ανταπαίτηση ημερ. 12.11.20, ορίζεται για Απόδειξη την 18.5.2021 

στις 9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 7 ημέρες 

προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία.  (Καμία ενημέρωση από δικηγόρους). 

 

19 1407/17 Η αίτηση ημερ. 14.12.20 παραμένει για επίδοση την 17.5.2021 

στις 9.00 π.μ. 

Το Δικαστήριο δεν έλαβε την όποια ενημέρωση αναφορικά με το 

εάν έλαβε η άλλη πλευρά γνώση της αίτησης. 

Περαιτέρω, οι δικηγόροι των Αιτητών να τοποθετηθούν για ποιες 

αγωγές επιθυμούν την συνένωση αφού η 1604 δεν αναφέρει 

ποιας χρονιάς αγωγή είναι. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

20 Γεν. Αίτ. 183/20 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 17.5.2021.  Ένσταση 

να καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία. 

21 89/21 Αίτηση ημερ. 12.3.21 

Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση του κλητηρίου 

εντάλματος. 

Η επίδοση θα γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στην 

παράγραφο Α. 

Ο χρόνος εντός του οποίου οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν 

εμφάνιση ορίζεται σε 30 ημέρες από την επίδοση. 

Εάν οι Εναγόμενοι δεν καταχωρήσουν εμφάνιση όπως ορίστηκε 

οιαδήποτε αίτηση στην αγωγή είτε αυτή χρήζει επίδοσης ή όχι θα 

θεωρείται ότι τους έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί στον 

Πίνακα Ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 ημερών. 

Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

22 Αίτηση 94/21 Η αίτηση ορίζεται για Επίδοση και προς την ΕΚΑΤ την 14.4.2021 

στις 9.00 π.μ. έτσι ώστε να λάβει γνώση της διαδικασίας. 

23 1100/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 4.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 1795/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 30.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

25 129/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 27.09.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

26 Συν. Αγ. 438/13 

και 437/13 

Ορίζονται για Ακρόαση στις 17.9.2021 στις 11.00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

27 Συν. Αγ. 1807/17 

και 1808/17 

Ορίζονται για Ακρόαση στις 30.11.2021 στις 11.00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

28 Γεν. Αίτ. 64/09 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 28.8.20 

Καθ’ ου η αίτηση παρών. 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 7.6.2021 στις 9.00 π.μ. 

Ένσταση μέχρι τότε. 

Για του Καθ’ ου η αίτηση 2 παραμένει για έλεγχο του Ε/Σύλληψης 

την ίδια ημερομηνία. 

29 Αρ. Αίτησης 

432/15 

Αίτηση ημερ. 15.7.20 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες ώστε να την επιληφθεί ο φυσικό της 

Δικαστής στις 12.4.2021 στις 9.00 π.μ. 

Οι Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 να είναι παρόντες στο Δικαστήριο και 

μέχρι την ημερομηνία εκείνη να έχουν συμμορφωθεί ως οι 

δηλώσεις τους σε προηγούμενα ηλεκτρονικά μηνύματα που είναι 

καταχωρημένα στον φάκελο του Δικαστηρίου. 

Έξοδα στην πορεία σε καμιά περίπτωση εναντίον των Αιτητών. 

 

   

   



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 24.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

14392/18 ορίζεται για ακρόαση στις 04.10.2021  στις (10:30) 

18026/18 ορίζεται για  ακρόαση  στις 05.10.2021 στις (10:30) 

3128/19 ορίζεται για ακρόαση στις 06.10.2021 στις (10:30) 

13640/20 ορίζεται για ακρόαση στις 07.10.2021 στις (10:30) 

 

Γεγονότα και ποινή στις (09:00) 

12931/18 15.04.2021.  Να ειδοποιηθεί ο κατηγορούμενος από το 

Πρωτοκολλητείο. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 24.05.2021 (09:00) 

23754/19 

99/20 

7996/20 

11128/20 

11132/20 

1015/21 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 

Νομικές Αρωγές 24.05.2021 (09:00) 

404/20 



602/20 

603/20 

22/21 

 

 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  21.05.21 στις 9 π.μ.) 

1391/21 

1392/21 

1393/21 

1399/21 

1400/21 

1974/21 

 

1390/21 Έγινε Απόδειξη 

1394/21 Έγινε Απόδειξη 

1397/21 Έγινε παραδοχή 

1395/21 Έγινε παραδοχή 

 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

11853/20 

11861/20 

11863/20 

11864/20 

11866/20 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

M. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, Ε.Δ. 

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

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 5.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες την 24.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

6312/19 ορίζεται στις 20.9.21 (10:30)  

10292/19 ορίζεται στις 20.9.21 (10:30)  

19574/19 ορίζεται στις 16.9.21 (10:30)  

19576/19 ορίζεται στις 16.9.21 (10:30)  

15995/20 ορίζεται για κατ. 2 στις 20.9.21 (10:30) 

19619/19 ορίζεται στις 20.9.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2080/20 ορίζεται στις 12.05.21 (9:00) 

2081/20 ορίζεται στις 12.05.21 (9:00) 

15995/20 ορίζεται για κατ. 1 στις 12.5.21 (09:00) 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 12.5.21 

16914/20 

16922/20 

1972/21 

1971/21 

1070/21 

1071/21 

1073/21 

1074/21  1078/21 

1075/21  1079/21 

1076/21  1080/21 

1077/21 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

24/3/2021 

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 24.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

12064/18 ακρόαση για κατ.  στις  22.9.21  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. 

270/20 γεγονότα & ποινή για κατ. στις 25.5.21 και ώρα 9.00 π.μ.   

3439/19  ακρόαση για κατ.1, 2 & 3  στις  27.9.21  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. 

12831/19 ακρόαση για κατ.  στις  27.9.21  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. 

7465/20 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. 

11043/20 απάντηση για κατ.1 & 2  στις  25.5.21  και ώρα 09.00 π.μ.  Οι 

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

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

8182/20 απάντηση για κατ. στις 25.5.21 και ώρα 9.00 π.μ.   

13614/18 ακρόαση για κατ. 1 (κατ/ρίες 6, 7), κατ. 2 (κατ/ρίες 8, 9), γεγονότα και 

ποινή για κατ. 1 (κατ/ρίες 1-5) και για κατ. 2 (κατ/ρία 10)  στις  23.9.21  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. 

 

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 24.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

8023/17 oρίζεται για ακρόαση στις 24.6.21 (10:30) 

9261/18 oρίζεται για ακρόαση στις 24.6.21 (10:30) 

2058/20 ορίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 (10:30)  

7466/20 ορίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 (10:30)  

17065/20 ορίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 (10:30)  

  

AΠΑΝΤΗΣΗ 

1975/21 στις 12.4.21 (09:00) 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για εξέταση 

655/20 στις 26.4.21 (09:00) 

739/20 στις 2.6.21 (09:00) 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 30.6.21 (09:00) 

16045/20 

16046/20 

16047/20 

1401/21 

1402/21 



ΕΠΙΔΟΣΗ στις 2.7.21 (09:00) 

1406/21 

1409/21 

1410/21 

1411/21 

 

16043/20 για επίδοση 29.3.21 (09:00) 

16044/20 για επίδοση 7.4.21 (09:00) 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ 

11146/20 

1408/21  

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

1404/21 

 

ΔΙΑΚΟΠΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

11139/20 

11140/20 

11147/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

24 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 24.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Νομική αρωγή 878/20 ορίζεται για Εξέταση στις 26.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 877/20 ορίζεται για Εξέταση στις 26.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 876/20 ορίζεται για Εξέταση στις 26.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 869/20 ορίζεται για Εξέταση στις 26.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 867/20 ορίζεται για Εξέταση στις 26.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• Νομική αρωγή 833/20 ορίζεται για Εξέταση στις 26.4.2021 στις 

9:00 π.μ. 

 

• 19136/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2922/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 20.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3910/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 20.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4230/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 20.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4686/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ.  

• 5145/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 19317/19 ορίζεται για Ακρόαση  στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2600/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4420/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4383/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 20.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6489/20 ορίζεται για Απάντηση στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6336/20 ορίζεται για Απάντηση στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

 



• 1479/20 ορίζεται για Απάντηση για κατηγορούμενο 1 και 

απόδειξη για κατηγορούμενο 2 στις 26.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6003/20 ορίζεται για Απάντηση στις 26.04.2021 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 14.07.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 24.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 19.05.2021 

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


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  24/3/21 

(ΔΙΑΖΥΓΙΑ) 

1. 117/18 – ΑΚΡΟΑΣΗ 21.4.21 

2. 406/19 – Οδηγίες  12.5.21 – Έγγραφη μαρτυρία από τις δύο πλευρές μέχρι 

τότε. 

3. 422/19 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

4. 618/19 – Οδηγίες 12.5.21 – Ε/Δ αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων από 

την πλευρά του Καθ΄ου η αίτηση μέχρι 11.5.21 

5. 27/20 – Εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

6. 158/20 – Εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

7. 276/20 – Οδηγίες 19.5.21 – Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί. 

8. 359/20 – Εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

9. 385/20 – Εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ στο πρόσωπο της Καθ΄ης η αίτηση. Χωρίς 

έξοδα. 

10. 440/20 - Εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

11. 424/20 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

12. 447/20 - Εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

13. 448/20 – Επίδοση 7.4.21 

14. 451/20 - Εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

15. 452/20 – ΚΕΘ 21.4.21 – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

 

16. 478/20 – ΚΕΘ 19.5.21 – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 17.5.21 

17. 516/20 – ΚΕΘ 14.4.21 – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε 



18. 529/20 – Οδηγίες 12.5.21 – Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί. 

19. 548/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο του Καθ΄ου η αίτηση. Χωρίς 

έξοδα. 

20. 549/20 – Απόδειξη της Α/Α – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο του 

Καθ΄ου η αίτηση στην Α/Α. Χωρίς έξοδα. 

21. 551/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο του Καθ΄ου η αίτηση. Χωρίς 

έξοδα. 

22. 555/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο των δύο διαδίκων.  Χωρίς 

έξοδα. 

23. 589/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο των δύο διαδίκων.  Χωρίς 

έξοδα. 

24. 595/20 – ΚΕΘ 19.5.21 – Υπεράσπιση μέχρι 17.5.21. 

25. 597/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

26. 629/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

27. 1/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

28. 3/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

29. 4/21 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

30. 7/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο. Χωρίς έξοδα. 

31. 8/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο.  Χωρίς έξοδα. 

32. 9/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο του Καθ΄ου η αίτηση.  Χωρίς 

έξοδα. 

33. 10/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο της Καθ΄ης η αίτηση.  Χωρίς 

έξοδα. 

34. 11/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο.  Χωρίς έξοδα. 

 

35. 12/21 – Απόδειξη 7.4.21 (08:30) 

36. 13/21 – Απόδειξη 7.4.21 (08:30) 



37. 14/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο των δύο διαδίκων. Χωρίς 

έξοδα. 

38. 15/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο του Καθ΄ου η αίτηση. Χωρίς 

έξοδα. 

39. 16/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο του Καθ΄ου η αίτηση.  Χωρίς 

έξοδα. 

40. 19/21 – Εκδοθηκε διαζύγιο λόγω συνεχούς 4ετούς διάστασης.  Χωρίς 

έξοδα. 

41. 23/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο και των δύο διαδίκων.  Χωρίς 

έξοδα. 

42. 33/21 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

43. 34/21 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

44. 35/21  – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

45. 37/21 – Απόδειξη 7.4.21 (08:30) 

46. 38/21 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

47. 39/21 – Επίδοση 21.4.21 

48. 40/21 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

49. 42/21 – Απόδειξη 31.3.21 (08:30) 

50. 43/21 – Εκδόθηκε διαζύγιο στο πρόσωπο του Καθ΄ου η αίτηση.  Χωρίς 

έξοδα. 

51. 44/21 – Επίδοση 12.5.21 

52. 79/21 – 14.4.21 για ΚΕΘ (ΚΥΡΙΩΣ και ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ημερ. 18.3.21) 

53. 198/18 ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – [κ. Αντωνιάδη] – Δήλωση Συμβιβασμού 

(Κυρίως, Μονομερής και προσωρινό) στις 19.4.21 (Το προσωρινό σε ισχύ 

μέχρι τότε)  

54. 20/21 ΔΙΑΤΡΟΦΗ [κας Τουμαζή] – για ΚΕΘ 29.3.21 το προσωρινό 

διάταγμα – Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Το προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε  

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

757/14 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης θα διεξαχθεί κανονικά ως είναι 

ορισμένη.  

 

391/15 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 08/11/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

261/18 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 10/06/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 24/06/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

 

155/19 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 10/06/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 24/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

12/20 

 

 

 

Η ακρόαση της αίτησης τροποποίησης θα γίνει κανονικά.  Το 

Δικαστήριο αναμένει ηλεκτρονικώς τις γραπτές αγορεύσεις 

των δικηγόρων. 

339/20 

 

 

 

 

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

Μέχρι τις 10/06/21:  



 1. Οι δικηγόροι των Καθ’ ων η Αίτηση 1 να 

επικοινωνήσουν με τον δικηγόρο του Ταμείου και να 

συζητήσουν για ποιο λόγο απορρίφθηκε η αίτηση του 

Αιτητή και αν χρειάζεται να προσκομίσουν στο Ταμείο 

περαιτέρω στοιχεία και  

2. Οι δικηγόροι του Αιτητή και των Καθ’ ων η Αίτηση 1 

να εφοδιάσουν το Ταμείο με στοιχεία που να 

στηρίζουν την θέση τους για την περίοδο 

απασχόλησης του Αιτητή.  

 

 

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 24/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

294/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 24/5/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

17/5/2021. 

76/19 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Τα πιο πάνω να 

γίνουν μέχρι την 7/6/2021.  Στις Ένορκες δηλώσεις να 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχετικά έγγραφα.  Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες την 14/6/2021. 

367/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 12/5/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

5/5/2021 για τις προθέσεις τους. 

364/18 Λόγω παλαιότερης υπόθεσης η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 

15/12/2021 η ώρα 10.00 π.μ 

339/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 13/5/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

6/5/2021. 

79/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 24/5/2021.  Όλες οι 

πλευρές να συμμορφωθούν με το διάταγμα ημερ. 

23/11/2020 μέχρι την 17/5/2021. 

660/12 Εκκρεμεί ενδιάμεση αίτηση.  Όλες οι πλευρές να 

βρίσκονται στο Δικαστήριο η ώρα 9.00 π.μ. 

166/20  Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα για αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων.  Τα πιο πάνω να γίνουν μέχρι την 

7/6/2021.  Στις Ένορκες Δηλώσεις να 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχετικά έγγραφα.  Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες την 14/6/2021. 



423/15  Λόγω παλαιότερων υποθέσεων η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 24/3/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

E177/19 

Αίτηση ημ. 13/12/2020 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 21/4/2021 στις 10.00 π.μ. 

Μέχρι τότε να καταχωρηθεί και να επιδοθεί στην άλλη πλευρά τυχόν αίτηση 

αντεξέτασης εκ μέρους των Καθ’ ων η αίτηση.   

 

Η κυρίως αίτηση παραμένει για οδηγίες την ίδια μέρα. 

Τα σημερινά έξοδα είναι στην πορεία, όχι εναντίον των Αιτητών.  

 

E52/20 

Αίτηση ημ. 18/3/2021 

Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

E133/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 3/3/2021 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

K*38/12 

Αίτηση έρευνας ημ. 30/10/2020 

Επαναορίζεται για επίδοση στον Καθ’ ου στις 21/5/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



K*40/19 

Δίδονται οδηγίες ως προς την ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας μεταξύ των 

διαδίκων, ως ακολούθως:  

- Η  μαρτυρία του Αιτητή να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 
75 ημερών από σήμερα.    

-  Η μαρτυρία  του Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρηθεί εντός 75 ημερών από την 
παραλαβή της μαρτυρίας του Αιτητή.  

- Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Αιτητή για 45 μέρες από 
σήμερα.  
 

Ορίζεται για ακρόαση 27/10/2021 στις 11.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

      

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 


