
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2794/20 H αίτηση ημερ. 14.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 27.4.2021, ώρα 09.00.  Οι 

Εναγόμενοι 1, 2 και 3  να καταχωρίσουν ένσταση μέχρι τότε.  Το γραφείο 

Άθως Δημητρίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 

κατά πόσο θα αποσυρθούν από δικηγόροι των Εναγομένων 1, 2 και 3 και να 

προβούν στα δέοντα διαβήματα προς τούτο. 

 

910/20 Η αίτηση ημερ. 4.8.2020 ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

12/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 24.5.2021, ώρα 09.00.  Αίτηση εκ μέρους των 

Εναγομένων για ασφάλεια εξόδων να καταχωριστεί μέχρι τότε και να οριστεί 

την ίδια ημέρα. 

 

2327/18 Αίτηση ημερ. 25.10.2018:  η Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

1223/16 Η αίτηση ημερ. 1.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021 η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

Η αίτηση ημερ. 8.1.2020 ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021, η ώρα 09.00.  Οι 

Εναγόμενοι 2 και 3 να καταχωρίσουν ένσταση μέχρι τότε.   

 

Η αίτηση ημερ. 18.2.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

11.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Η αίτηση ημερ. 23.1.20219 ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021, η ώρα 09.00. 

 



488/21 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στους Εναγόμενους 23.4.2021, η ώρα 09.00.  

Η Ένσταση των Εναγομένων να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

4302/15 Η αίτηση ημερ. 12.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

4184/12 H ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 28.6.2021, η ώρα 

10.300.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

36/21 Η Αίτηση ημερ. 1.3.2021 ορίζεται για επίδοση 22.4.2021, η ώρα 09.00. 

 

51/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της Αίτησης. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

607/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της Αίτησης 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 26.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1974/20 H αίτηση ημερ. 29.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

789/20 Κλήση για οδηγίες 1.9.2020 και 23.7.2020:  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

27.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία.  Εκδίδεται διάταγμα εναντίον 

των Εναγόντων και των Εναγομένων 3 για ένορκη αποκάλυψη, επιθεώρηση 

και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

 

787/20 Κλήση για οδηγίες ημερ. 1.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 

09.00. 

 

466/20 Αίτηση ημερ. 17.3.2021:  Το κλητήριο ένταλμα έληξε 28.2.2021 και η 

παρούσα αίτηση καταχωρίστηκε μετά τη λήξη του στις 17.3.2021.  

Προκειμένου να εγκριθεί το αίτημα, οι αιτητές θα πρέπει να αιτηθούν 

συγχρόνως την έκδοση διατάγματος του Δικαστηρίου που να παρατείνει το 

χρόνο καταχώρισης της αίτησης.  Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 12.5.2021, 

ώρα 09.00. 

 

2594/19 Η αίτηση ημερ. 10.3.2020 και 7.11.2019 ορίζονται για οδηγίες ώστε να 

προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

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

 

9/18 Η αίτηση ημερ. 4.11.2018 ορίζεται για οδηγίες 14.5.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση των Καθ’  ων η Αίτηση 1 – 4 μέχρι τότε.  Για επίδοση για τον 

Εναγόμενο 5.  Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε. 

 

3606/17 Η αίτηση ημερ. 29.11.2019 ορίζεται για οδηγίες /προγραμματισμό από το 

φυσικό Δικαστή της 23.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 



 

793/16 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.  Κάθε πλευρά τα 

έξοδα της. 

 

5087/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες /προγραμματισμό από το φυσικό Δικαστή της 

26.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

5058/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες /προγραμματισμό από το φυσικό Δικαστή της 

25.5.201, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

712/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες /προγραμματισμό από το φυσικό Δικαστή της 

21.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία.  

 

4936/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες /προγραμματισμό 

από το φυσικό Δικαστή της 25.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

95/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α  - Ι της αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

26.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 56/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 22.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. Η Έκθεση Απαιτήσεως να καταχωριστεί 

απαραιτήτως μέχρι τότε. Σε διαφορετική 

περίπτωση η αγωγή υπόκειται σε απόρριψη. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2926/19 Η αίτηση ημερ. 26.6.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 2737/19 Οι αιτήσεις παρακοής, τροποποίησης και το 

προσωρινό διάταγμα παραμένουν για οδηγίες 

την 22.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Το προσωρινό 

διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3325/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

8.10.2021 ώρα 10.30π.μ..  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις αρ. 12/19 & 15/19 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

26.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2234/20 Λόγω του ότι η αγωγή βρίσκεται στο πρόγραμμα άλλου 

Δικαστή η ακρόαση της αίτησης ημερ. 8.10.2020 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

19.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Τα 

προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1847/19 Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία οι Ενάγοντες και οι 

Εναγόμενοι αρ. 3 διατάσσονται όπως προβούν σε 

Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης και Ανταλλαγή 

Εγγράφων εντός 45 ημερών από σήμερα. Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες την 13.5.2021 ώρα 8.45π.μ.. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1503/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 27.9.2021 ώρα 

10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 365/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 28.9.2021 ώρα 

10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1741/17 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 29.9.2021 ώρα 

10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3305/16 Λόγω του ότι η αγωγή βρίσκεται στο πρόγραμμα άλλου 

Δικαστή η ακρόαση της αίτησης ημερ. 8.5.2020 

αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 

27.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3498/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 14.10.2021 ώρα 

10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 



Αγωγή αρ. 3422/15 Ενόψει του ότι έχει καταχωριστεί η Αλλαγή Δικηγόρου η 

αγωγή παραμένει στις 17.6.2021 όπως ήταν ήδη 

προγραμματισμένο. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 626/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 15.10.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στη πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 223/14 Η αίτηση ημερ. 24.3.2021 για συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση ορίζεται για οδηγίες την 9.4.2021 ώρα 8.45π.μ. 

Η Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Η αίτηση ημερ. 

2.9.2020 παραμένει για οδηγίες την ίδια μέρα. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3381/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 18.10.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στη πορεία. 

 

Αίτηση αρ.99/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Θ. Θωμά, Α.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 26/03/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 2215/13 Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 11.11.2021 στις 9.00 

π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 1713/14 Το αίτημα εγκρίνεται.  Επαναορίζεται για Ακρόαση την 1.2.2022 

στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 5199/15 Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 11.3.2022 στις 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 2055/16 Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 16.3.2022 στις 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 1044/18 Η αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 19.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων της κάθε πλευράς παρατείνεται μέχρι 10.5.2021. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Όσον αφορά την αίτηση ημερ. 10.2.21 ορίζεται για Οδηγίες την 

19.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

10.5.2021.  Έξοδα στην αίτηση επιφυλάσσονται. 

 



 1624/19 Η αίτηση ημερ. 17.7.20 επαναορίζεται για Απόδειξη την 9.6.2021 

στις 9.00π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 

28.5.2021.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 2954/20 Η αίτηση ημερ. 5.1.21 επαναορίζεται για Οδηγίες την 22.4.2021 

στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

   

 Περί Ανικάνων 

12/21 

Επαναορίζεται για Επίδοση την 16.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 Διαχειρίσεις  

 547/15 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 9.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο 

Διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 24.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο. 

 458/14 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 9.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο 

Διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι την 24.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 

 313/09 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 9.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί ή Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι την 24.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι ή Τελικοί Λογαριασμοί, ο φάκελος να τεθεί ενώπιον 

της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Το Ε/Σ εναντίον του 

Διαχειριστή ενεργοποιείται.  Όταν συλληφθεί να παρουσιαστεί το 

ταχύτερο ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 Αρ. Αίτ. 166/16 Οι τελικοί λογαριασμοί φαίνεται ότι εγκρίθηκαν από την 

Πρωτοκολλητή την 2.3.21.  Συνεπώς, η υπόθεση θεωρείται ως 

αποπερατωθείσα. 

 Εταιρεία 100/21 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης, χωρίς καμιά 

διαταγή για έξοδα. 



 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΝΩΠΙΟΝ  

M.ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26.3.21 

 

Aρ. Αγωγής 946/19 Aίτηση ημερ. 12.3.21.  Εκδίδονται διατάγματα ως 

οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.  Οι επιδόσεις 

να γίνουν εντός 30 ημερών από την σύνταξη του 

διατάγματος.  Τα έξοδα να ακολουθήσουν το 

αποτέλεσμα. 

 

Αρ. Αγωγής 1944/19 Αίτηση ημερ. 19.3.21.  Ορίζεται για Ακρόαση στις 

7.4.21 ώρα 8:30 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 2.4.21.  Έξοδα την πορεία. 

(με γραπτές αγορεύσεις). 

 

Αρ. Αγωγής 283/21 Αίτηση ημερ. 17.3.21.  Εκδίδονται διατάγματα ως 

οι παρ. Α και Β (η εναγόμενη 2 δικαιούται να 

καταχωρήσει εμφάνιση εντός 45 ημερών από την 

επίδοση) και Δ της αίτησης.  Τα έξοδα να 

ακολουθήσουν το αποτέλεσμα. 

 

Αρ. Αγωγής 1603/20 Η αίτηση ημερ. 20.11.20 για απόφαση λόγω μη 

καταχώρισης υπεράσπισης απορρίπτεται με 

επιφύλαξη, χωρίς έξοδα. 

 Η αίτηση ημερ. 2.10.20 ορίζεται για Ακρόαση στις 

20.4.21 ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές αγορεύσεις).  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1718/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 11.10.22 ώρα 10:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

   

   

   

   



Αρ. Αγωγής 253/14 Ορίζεται για Ακρόαση στις 4.4.22 ώρα 10:00 π.μ.  

Έξοδα την πορεία. 

 

Αρ. Αίτ. 575/20 Εκδίδονται διατάγματα ως οι παρ. Α και Β της 

αίτησης.  Αντίγραφο του διατάγματος και του ειδικού 

ψηφίσματος να επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών 

εντός 30 ημερών από την σύνταξη του διατάγματος.  

Το διάταγμα να πληρωθεί εντός 5 ημερών από 

σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτ. 681/11 Αίτηση ημερ. 11.9.20.  Η αίτηση ορίζεται για 

απόδειξη για τους Καθ΄ων η αίτηση 1, 3 και 4 και 

επίδοση στον Καθ΄ου η αίτηση 2 στις 14.5.21 ώρα 

9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Γεν. Αίτ. 612/20 Αίτηση ημερ. 16.12.20 για τους Καθ΄ων η αίτηση 1, 

2 και 3.  Η αίτηση έχει επιδοθεί στους Καθών η 

αίτηση 1, 2 και 3.  Ορίζεται για Οδηγέις στις 2.6.21 

ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Εναντίον των Καθ΄ων η αίτηση 1, 2 και 

3 εκδίδονται εντάλματα σύλληψης τα οποία να 

παραμείνουν ανεκτέλεστα και να ειδοποιηθούν από 

τους δικηγόρους τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτ. Έφεση 341/20 Αίτηση ημερ. 17.3.21.  Ορίζεται για Ακρόαση την 

15.4.21 ώρα 8:30 π.μ.  (με γραπτές αγορεύσεις).  

Έξοδα στην πορεία.  Σε σχέση με την αίτηση / 

έφεση παραμένει την ίδια ημερομηνία και θα δοθεί 

νέα ημερομηνία για Ακρόαση. 

 

Γεν. Αίτ. 201/18 Η αίτηση ημερ. 27.5.20 απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  26/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

1516/17 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 28.5.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους του 

Εναγομένου μέχρι 28.5.21.  Αντίγραφο να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη 

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

της Ενάγουσας.  

 

 Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 28.5.21 η πλευρά του Εναγομένου 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.     

 

 

2048/20 – Αίτηση ημερ. 10.2.21 

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

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

 

366/11 – Αίτηση ημερ. 16.12.20 

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

έξοδα.  



5420/15 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 9.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

2880/20 – Αίτηση ημερ. 4.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 19.4.21 και ώρα 9:00. ΄Ενσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

 

 

127/21 – Αίτηση ημερ. 16.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 29.3.21 και ώρα 9:00.  Η παρουσία του 

δικηγόρου του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

1592/18 – Αίτηση ημερ. 12.3.20 

Η απόφαση στην αίτηση επιφυλάσσεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

26.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα για την αγωγή.  

 

197/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 29.3.21 και ώρα 9:30 για να μελετηθεί από 

το Δικαστήριο ο φάκελος της υπόθεσης. 

 

 

2836/13 

Ακρόαση στις 20.9.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

 

174/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 23.4.21 και ώρα 9:00.  Ο διαχειριστής να 

ενημερωθεί για το ότι στις 23.4.21 πρέπει να είναι παρών με κλήση η οποία να 

επιδοθεί με δικαστικό επιδότη.  



287/15 

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

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον του Αιτητή.  Τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν 

ανεκτέλεστα μέχρι νεοτέρων οδηγιών του Δικαστηρίου.  

 

 

2752/18 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 31.1.22 και ώρα 11:00.  

 

1787/13 

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

καταχωρηθεί και να ορισθεί στις 28.5.21.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

343/20 – Αίτηση ημερ. 26.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για να τοποθετηθεί η άλλη πλευρά στις 6.4.21.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στη πορεία της αίτησης. 

Η ημερ. 18.5.21 ακυρώνεται.  Στις 6.4.21 ορίζεται η κυρίως αίτηση για οδηγίες.  

Καμία διαταγή για έξοδα για την κυρίως αίτηση.  

 

45/21 

Παραμένει στις 29.3.21 και ώρα 9:30 για να αποσυρθεί η υπόθεση. 

 

383/11 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 30.3.21 και ώρα 9:00.  Ο κ. Αδάμου να 

είναι παρών.  

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  26.3.2021 

 

 

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

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

 

 

Συν. Αγωγές 1783/13, 1782/13 και 1781/13 

19.4.21 Οδηγίες και προγραμματισμό από τη φυσική των Δικαστή, ώρα 09.00 

π.μ.  

 

Γεν. Αίτηση 453/09 

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση στη Γενική 

Αίτηση 1 και 2, τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα 

Η αίτηση ημερ. 16.12.20 ορίζεται για οδηγίες, προγραμματισμό και έλεγχο των 

ενταλμάτων σύλληψης, στις 25.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της  

 

Γεν. Αίτηση 630/12 

Η αίτηση ημερ. 16.12.20 ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό, στις 24.6.21, 

ώρα 09.00 π.μ. 

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

το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που έχει 

οριστεί η αίτηση 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της   

 

Γεν. Αίτηση 58/20 

Επίδοση 24.5.21, (τελευταία φορά) 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

 



Αρ. Αίτησης 603/20 

25.5.21 για επίδοση σε ένα από τους αξιωματούχους της εταιρείας (ώρα 09.00 

π.μ.) 

Την ίδια μέρα για περαιτέρω εξέταση η αίτηση σε σχέση με την εταιρεία Lankora 

Investments (Cyprus) Limited και Έφορο Εταιρειών 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  26.3.21 

 

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  26.3.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

3690/12 

Ακρόαση 15.6.21, 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  

 

3949/14 

Ακρόαση 26.10.21, 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 

 

2448/14 

Ακρόαση 27.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

3574/16 

Ακρόαση 21.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

384/17 

Ακρόαση 20.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 



303/17 

Ο χρόνος καταχώρησης από πλευράς Εναγομένων της κλήσης για οδηγίες και 

το σχετικό προς τούτο Παράρτημα, Τύπος 25, δυνάμει της Δ.30, επεκτείνεται 

για χρονικό διάστημα 40 ημερών από σήμερα  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Εναγομένων με τις οδηγίες που σήμερα 

έχουν εκδοθεί, να ακολουθηθούν οι πρόνοιες των σχετικών Θεσμών 

Η αγωγή ορίζεται ην 22.6.21, ώρα 09.00 π.μ. για οδηγίες 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί, σε 

καμιά περίπτωση εις βάρος των Εναγόντων 1 και 2  

 

577/10 

18.6.21, ώρα 09.00 π.μ.  οδηγίες και 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  

 

28/20 

25.6.21, ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει της Δ.30. 

Ο Ενάγοντας και η Εναγόμενη να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που 

θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 40 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

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

αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας  

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

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

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

καταχωρήσει. 

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

Αγωγής 

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  



(αίτηση διά κλήσεως ημερ. 13.11.20) – Η αίτηση ημερ. 13.11.21 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα  

 

173/20  (αίτηση ημερ. 16.3.21) 

Δίδονται οδηγίες προς τον Πρωτοκολλητή όπως εκδοθεί Βεβαίωση δυνάμει του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1215/2012, ως το επισυνημμένο στην 

Αίτηση έντυπο, στο οποίο παραπέμπει ως Παράρτημα (Ι), το άρθρο 53 του εν 

λόγω Κανονισμού 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

659/20 

Η αίτηση ημερ. 13.7.20 ορίζεται για οδηγίες στις 23.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι την 18.6.21 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι την 18.6.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1437/20 

Η αίτηση ημερ. 23.9.20 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος της Εναγόμενης, ως 

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

τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

 

2076/20 

Η αίτηση ημερ. 16.12.20 απορρίπτεται χωρίς έξοδα 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί  

 

306/21 

Η αίτηση ημερ. 16.3.21 απορρίπτεται 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί   

 

Γεν. Αίτηση 693/11 

24.6.21, ώρα 09.00 π.μ. για επίδοση η αίτηση ημερ. 16.12.20 στους Καθ΄ ων η 

αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 4 



24.6.21 οδηγίες η αίτηση ημερ. 16.12.20 σε σχέση με την Καθ΄ ης η αίτηση 3 

στη Γενική Αίτηση 

Τυχόν ένσταση από πλευράς της Καθ΄ ης η αίτηση 3 στη Γενική Αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι και 4 καθαρές μέρες προηγουμένως 

€1.000 εγγύηση η καθ΄ ης η αίτηση 3 στη Γενική Αίτηση για να είναι παρούσα 

Έξοδα σε σχέση με την Καθ΄ ης η αίτηση 3 στη Γενική Αίτηση στην πορεία και 

αποτέλεσμα της αίτησης 

Έξοδα σε σχέση με τους Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 4, καμία διαταγή.  

 

143/15 

H αίτηση ημερ. 9.9.20 ορίζεται ξανά για προγραμματισμό και οδηγίες και έλεγχο 

των ενταλμάτων σύλληψης που εξεδόθηκαν την 12.1.21 εναντίον των Καθ΄ ων 

η αίτηση,  στις 25.6.21, ώρα 08.45   

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς των Καθ΄ ων η αίτηση 

επεκτείνεται μέχρι και την 22.6.21 

Τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1, 

2, 3, 4 και 5 να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι νεωτέρας διαταγής του 

Δικαστηρίου 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τους Καθ΄ ων η Αίτηση  στη Γενική Αίτηση 1, 2, 3, 

4 και 5, καμία διαταγή  

 

 

Γεν. Αίτηση 568/13 (αίτηση ημερ. 16.12.20) 

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

2, το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο 

Η υπό εξέταση αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό και οδηγίες και έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση στη Γενική 

Αίτηση 2, στις 23.6.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Την ίδια ημερομηνία ορίζεται για επίδοση στον Εναγόμενο – Καθ΄ ου η αίτηση 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με την Καθ΄ ης η αίτηση στη Γενική  Αίτηση 2, στην 

πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τον Καθ΄ ου η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1, καμία 

διαταγή 

 



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 26.03.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 195/21 H Αίτηση ημερ. 16.03.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

12.05.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1279/20 Στην Αίτηση ημερ. 17.03.2021 εκδίδεται διάταγμα ως η Παρ. 

Α της αίτησης.  Χωρίς έξοδα.  

 Αγωγή αρ. 821/20                       Δίδεται άδεια για έκδοση και επίδοση ειδοποίησης 

τριτοδιαδίκου ως η αίτηση.  Ο εναγόμενος να προωθήσει τη 

σύνταξη του παρόντος διατάγματος εντός 10 ημερών από 

σήμερα και εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του 

διατάγματος να επιδώσει στους τριτοδιαδίκους την 

ειδοποίηση τριτοδιαδίκου, πιστόν   αντίγραφο του παρόντος 

διατάγματος,  αντίγραφο του κλητηρίου εντάλματος και 

όλων των δικογράφων τα οποία επιδόθηκαν ή 

παραδόθηκαν στην αγωγή.  Τα έξοδα της αίτησης να 

ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής.  ` 

Αγωγή αρ. 2192/19 Ορίζεται για Ακρόαση 08.12.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

Αγωγή αρ. 2075/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα 

αναφορικά με την ενάγουσα.  Εντός της περιόδου να δοθούν 

αντίγραφα των εγγράφων στην πλευρά της εναγόμενης.  

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες να καταχωρήσουν και 

εφοδιάσουν με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου 

μάρτυρα εντός 45 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται 

για Οδηγίες 20.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  



Αγωγή αρ. 1948/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα 

αναφορικά με τους εναγόμενους.  Εντός της ίδιας περιόδου 

να δοθούν αντίγραφα των εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν στην πλευρά της ενάγουσας.  Οι διάδικοι να 

καταχωρήσουν και εφοδιάσουν με αντίγραφα κάθε άλλο 

διάδικο μέρος καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εκάστου μάρτυρα εντός 45 ημερών από σήμερα.  Η Αγωγή 

ορίζεται για Οδηγίες 20.05.2021 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1503/19 Ο χρόνος καταχώρησης της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για τους 

εναγόμενους 1 και 2.  Εντός της ίδιας περιόδου να 

παραδώσουν αντίγραφα των εγγράφων που θα 

αποκαλύψουν στην ενάγουσα.  Οι οδηγίες που δόθηκαν για 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας 

ακυρώνονται καθότι η υπόθεση είναι ταχείας εκδίκασης.  Ο 

κατάλογος που καταχωρήθηκε από πλευράς ενάγουσας δεν 

θα είναι δεσμευτικός για την πλευρά της.  Έξοδα στην 

πορεία αλλά όχι εναντίον της ενάγουσας.  

Αγωγή αρ. 1114/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 08.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  Ο εναγόμενος να ενημερωθεί για την 

ημερομηνία μέσω του Πρωτοκολλητείου.   

Αγωγή αρ. 1074/19 Αίτηση ημερ. 05.03.2020.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 

εναντίον της Καθ’  ης η Αίτηση. Η αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες και το ένταλμα σύλληψης για Έλεγχο 20.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2748/18 Ορίζεται για Ακρόαση 23.11.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

Αγωγή αρ. 1491/17 Η Αίτηση ημερ. 30.09.2019 απορρίπτεται λόγω μη επίδοσης.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1968/16 Αίτηση ημερ. 10.02.2021.  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα 

ως η Παρ. Α της αίτησης.  Περαιτέρω, η εναγόμενη 2 και οι 



δικηγόροι της να καταχωρήσουν σχετική γνωστοποίηση 

εντός του φακέλου της αγωγής εντός 15 ημερών από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης εκκαθάρισης της 

εναγόμενης 2 αναφορικά με το γεγονός αυτό.  Περαιτέρω, 

μετά την καταχώρηση της ρηθείσας γνωστοποίησης στο 

φάκελο της υπόθεσης να τεθεί από τον Πρωτοκολλητή 

ενώπιον Δικαστηρίου για τον περαιτέρω χειρισμό της 

αγωγής το συντομότερο δυνατό.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της.   

Αγωγή αρ. 3575/16 Η Αίτηση ημερ. 25.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 12.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί 2 μέρες 

προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των 

Αιτητών.   

Αγωγή αρ. 1416/15 Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση 14.10.2021 

και ώρα 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 5578/14 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η Ακρόαση αναβάλλεται και 

επαναορίζεται για Ακρόαση 22.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 3926/14 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 20.10.2021 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 3989/13 Αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση 21.09.2021 

στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 2478/13 Η Αίτηση ημερ. 22.09.2020 ορίζεται για Επίδοση 20.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 725/13 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 08.06.2021 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 1007/09 Η Αίτηση ημερ. 23.09.2019 αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Γεν. Αίτηση 627/13 Η Αίτηση ημερ. 16.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 14.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται ως και η 

κατάσχεση του ποσού των €100.   

Γεν. Αίτηση 291/15 Η Αίτηση ημερ. 24.09.2020 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση 

20.05.2021 στις 9:00 π.μ.  



Γεν. Αίτηση 610/10 Η υπόθεση έγινε στην παρουσία των δικηγόρων.  Η Αίτηση 

ημερ. 16.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 20.05.2021 στις 9:00 

π.μ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 2714/19 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα.  Εντός της ίδιας 

περιόδου οι διάδικοι να ανταλλάξουν τα έγγραφα τα οποία 

θα αποκαλύψουν.  Έξοδα αγωγής και κλήσης στην πορεία.  

Η  Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 27.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

αναφορικά με την μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε 

διάδικο.   

Αγωγή αρ. 2590/19 Η Αίτηση ημερ. 08.12.2020 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση 

26.05.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 286/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 10.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 966/18 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 06.12.2021 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 921/18 Ο χρόνος καταχώρησης αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για 30 μέρες από σήμερα αναφορικά με την 

εναγόμενη.  Εντός της ίδιας περιόδου να παραδώσουν 

αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψουν στην 

ενάγουσα.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 26.05.2021 στις 

9:00 π.μ. Μέχρι τότε κάθε διάδικο μέρος να καταχωρήσει 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου 

μάρτυρα.  Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον της ενάγουσας.  

Συν. Αγωγές 2350/17 

                      2351/17 

Ορίζεται για Οδηγίες (για σκοπούς συμβιβασμού) 

21.04.2021 στις 9:00 π.μ Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 2116/17 Ορίζεται για Οδηγίες (για σκοπούς συμβιβασμού) 

10.05.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.   

Αγωγή αρ. 419/17 Αίτηση ημερ. 09.02.2020.  Η Ακρόαση αναβάλλεται και 

ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης 19.04.2021 στις 

9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

 

 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 26.03.2021 
 

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.555/2009 Η ώρα είναι 9:10 π.μ.. Καθ’ ης η αίτηση απούσα. Εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση, το οποίο 
να μην εκτελεστεί ενόψει της υγειονομικής κατάστασης και 
του ότι εκπροσωπείται. Ο δικηγόρος της Καθ’ ης η αίτηση να 
την παρουσιάσει στο Δικαστήριο, όταν θα χρειαστεί για τους 
σκοπούς της διαδικασίας. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 
29.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., ένσταση να καταχωριστεί ως 
τότε. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.613/2010 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 29.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε, τα έξοδα στην πορεία, όχι 
εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 

3.  ΑΓΩΓΗ 5285/2012 Προχώρησε η αντεξέταση της ΜΕ1, η αγωγή ορίστηκε για 
συνέχιση της ακρόασης της την 20.04.2021 ώρα 9:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 

4.  ΑΓΩΓΗ 2395/2013 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 10.05.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 

5.  ΑΓΩΓΗ 3721/2013 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 10.05.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 

6.  ΑΓΩΓΗ 3722/2013 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 10.05.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 3729/2013 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 10.05.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 4933/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.10.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 429/2014 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες/έλεγχο την 29.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ., τα έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2904/2014 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 10.05.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



 

11.  ΑΓΩΓΗ 3875/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.06.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 5412/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.11.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 4258/2015 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 10.05.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.36/2016 Η ώρα είναι 11:05π.μ.. Καθ’ ου η αίτηση απών. Εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση. Η 
αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 29.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. – Αναμονή 
ώρα 11:00 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 115/2016 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 10.05.2021 
ώρα 9:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

16.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 437/2016 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α, Β και Γ της αίτησης. Στο 
Γ της αίτησης να προστεθεί δίπλα από τη λέξη «έξοδα» η 
φράση «όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
εγκριθούν από το Δικαστήριο».  
 

17.  ΑΓΩΓΗ 176/2018 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 14.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την ίδια ημέρα, 
14.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1232/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 29.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Γραπτή μαρτυρία του 
Ενάγοντος να καταχωριστεί εντός 30 ημερών από σήμερα. 
Γραπτή μαρτυρία των Εναγόμενων εντός περαιτέρω 30 
ημερών. Σε περίπτωση διευθέτησης, μπορεί να ζητηθεί 
νωρίτερα. Χωρίς έξοδα σήμερα, 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1588/2018 Επιφυλάσσεται απόφαση επί του θέματος. 

20.  ΑΓΩΓΗ 1708/2018 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 29.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Μέχρι τότε ο Εναγόμενος να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας ή εάν δεν θα έχει 
μάρτυρες να προβεί σε σχετική δήλωση, για να προχωρήσει 
ο υπόθεση. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2567/2018 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α, Β και Γ της αίτησης. Τα 
έξοδα επιφυλάσσονται. Η αγωγή παραμένει για 
Οδηγίες/προγραμματισμό την 29.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα.   
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2272/2019 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 29.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2780/2019 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες/προγραμματισμό την 
29.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Τυχόν 
προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 27/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 09.01.2020 αποσύρεται και 
απορρίπτεται. Τα έξοδα στην πορεία, να ακολουθήσουν το 
αποτέλεσμα της αγωγής. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 367/2020 Η αίτηση παραμένει για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
από  τη φυσική της δικαστή την 13.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 3173/2020 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης. Τα έξοδα 
επιφυλάσσονται. 
 

27.  ΝΟΜ.ΑΡ.2/2021 Ο κατάδικος Μεταξάς, ο οποίος εκτίει διαδοχικές ποινές δια 
βίου φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές, αιτήθηκε δωρεάν 
νομική αρωγή για την υπεράσπισή του σε αγωγή που ήγειραν 
διαχειριστές της περιουσίας και κληρονόμοι ενός εκ των 
θυμάτων, γιατί δεν έχει πόρους και είναι έγκλειστος στη 
φυλακή. Του επιδόθηκε το Κλητήριο Ένταλμα της αγωγής και 
θέλει να καταχωρίσει εμφάνιση. Το Δικαστήριο ανέλαβε τη 
δικαιοδοσία να εξετάσει την αίτηση παρά το ότι το Κλητήριο 
Ένταλμα της αγωγής είναι σε κλίμακα €100.000-€500.000, 
ερμηνεύοντας τα σχετικά άρθρα του Νόμου 165(Ι)/2002. 
Εξηγήθηκε ότι περίπτωσή του δεν εμπίπτει στις διαδικασίες 
για τις οποίες επιτρέπεται η παροχή νομικής αρωγής με βάση 
τον Νόμο 165(Ι)/2002. Το ζήτημα εξετάστηκε ακόμα και με 
την προσέγγιση του δίκαιης δίκης (με τις πτυχές της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, της νομικής εκπροσώπησης, 
κ.λπ.) και με αναφορά στο δίκαιο της Ένωσης και τη 
νομολογία του ΕΔΑΔ και του ΔΕΕ, παρά το γεγονός ότι η 
αίτηση που υποβλήθηκε ήταν με τη διαδικασία του Νόμου 
165(Ι)/2002, αλλά, και πάλι, η κατάληξη είναι ότι η αίτηση για 
νομική αγωγή στη συγκεκριμένη αστική δίκη, υπό τις 
περιστάσεις και με τα επί του παρόντος δεδομένα, δεν μπορεί 
να επιτύχει και απορρίπτεται.  
 

28.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 98/2021 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 

29.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 116/2021 Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α έως και ΣΤ της 
αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 



30.  ΑΓΩΓΗ 126/2021 Δεν έχει προσκομιστεί ένορκη δήλωση για απόδειξη. Η αίτηση 
ορίζεται για Απόδειξη την 22.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., τα 
έξοδα επιφυλάσσονται. 
 

 

 

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 20.04.2021 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 26/03/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 283/05 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 18.11.20 

Η αίτηση για τον Εναγόμενο 5 ορίζεται για Οδηγίες την 1.6.2021 

στις 9.00 π.μ.  Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Ο Εναγόμενος 5 θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά στους 

δικηγόρους των Αιτητών, οι οποίοι την 1.6.2021 να τοποθετηθούν 

ως προς το περιεχόμενο τους. 

Αναφορικά με τον Εναγόμενο 4 η αίτηση ορίζεται εκ νέου για 

Επίδοση την 1.6.2021 στις 9.00 π.μ. αφού στο φάκελο της 

υπόθεσης φαίνεται ότι ειδοποιήθηκε να εμφανιστεί στις 5.3.2021 

και ο φάκελος δεν είχε ανευρεθεί και ούτε ενημερώθηκε για τη νέα 

ημερομηνία.Έξοδα στην πορεία. 

 1244/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 1753/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 1669/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 3258/14 Η αίτηση ημερ. 3.4.19 ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 8.6.2021 

στις 11.00 π.μ.  Το Ε/Σ παραμένει υπό αναστολή. Εάν υπάρξει 



εξώδικη διευθέτηση, οι δικηγόροι έχουν την άδεια του 

Δικαστηρίου, έτσι ώστε να της επιληφθεί σε πιο σύντομη 

ημερομηνία. 

 3412/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 4255/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 20.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 93/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 973/15 Η αίτηση ημερ. 9.12.19 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση στις 

10.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 942/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 3691/16 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 7.10.20, ορίζεται εκ νέου για 

Επίδοση την 9.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 1136/17 Διαπιστώνεται ότι η υπόθεση είναι ορισμένη σήμερα για Ακρόαση 

και η παρούσα αγωγή αφορά ταχείας εκδίκασης περίπτωση.  Στο 

φάκελο του Δικαστηρίου δεν βρίσκονται γραπτές αγορεύσεις, 

ούτε το Δικαστήριο έχει ειδοποιηθεί σχετικά. Η αγωγή ορίζεται για 

Ακρόαση με Γραπτές Αγορεύσεις την 25.6.2021 στις 9.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 3301/17 Η αίτηση ημερ. 22.9.20 ορίζεται για Οδηγίες την 21.5.2021 στις 

9.00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση, το 

οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 

 2923/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 24.6.2021 στις 9.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες στις δύο 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. 



 1015/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη εμφάνισης, ημερ. 16.3.2021, 

ορίζεται για Απόδειξη την 17.5.2021 στις 9.00 π.μ. Ένορκη 

δήλωση απόδειξης να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 2715/20 Η αίτηση για απόφαση ημερ. 17.3.2021 ορίζεται εκ νέου για 

Απόδειξη στις 13.4.2021 στις 9.00 π.μ. 

Συμπληρωματική Ε/Δ να καταχωρηθεί αναφορικά με το πού 

βρίσκονται τα πρωτότυπα τεκμήρια και γιατί αυτά δεν έχουν 

επισυναφθεί στις Ε/Δ.  Εάν αυτά υπάρχουν να καταχωρηθούν με 

συμπληρωματική Ε/Δ μέχρι τότε μαζί με την πρωτότυπη Ε/Δ 

επίδοσης. 

 3178/20 Θα ενημερωθείτε από το Δικαστήριο την Δευτέρα. 

 1115/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης, 

ημερομηνίας 11.8.20, ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη την 

17.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί 

7 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

 817/20 Η αίτηση ημερ. 16.12.20 ορίζεται για Επίδοση την 3.6.2021 στις 

9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 1182/20 Η κλήση για Οδηγίες και η Αίτηση ημερ. 10.2.2021 ορίζονται εκ 

νέου για Οδηγίες την 12.4.2021 στις 9.00 π.μ.   

Το Δικαστήριο δεν έχει λάβει την όποια ενημέρωση από 

οποιονδήποτε διάδικο μέρος σχετικά με την υπόθεση.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 102/21 Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 11.2.20 ορίζεται για Οδηγίες την 

18.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί 7 ημέρες 

προηγουμένως.  Το διάταγμα να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

 160/16 Άδεια δίδεται.  Η αίτηση ημερ. 26.2.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας.  

Χωρίς έξοδα. 

 367/20 Αίτηση ημερ. 28.2.20 

Αιτητής 1 παρών 



Οι υπόλοιποι Αιτητές δεν είναι παρόντες και θα τους ενημερώσει, 

ως λέει για τη νέα ημερομηνία ο Αιτητής 1. 

Η υπόθεση ορίζεται στις 13.4.2021 για προγραμματισμό από τον 

φυσικό Δικαστή στις 9.00 π.μ.  Η ένσταση, δηλώνουν τα μέρη, 

έχει δοθεί στους Αιτητές. 

Οι Αιτητές 2, 3, 4 και 5 απόντες. 

 784/20 Αίτηση ημερ. 10.1.21 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης, ορίζεται για Επίδοση την 26.4.2021 στις 9.00 π.μ. 

Από τον φάκελο της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι αυτή έχει 

επιδοθεί, ούτε υπάρχει η όποια επικοινωνία εκ μέρους 

δικηγόρων.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 1470/20 Η αίτηση ημερ. 7.9.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Εναγόντων-Αιτητών, εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας. 

 1472/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

ημερ. 15.10.20, ορίζεται για Οδηγίες την 18.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί 7 ημέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία. 

 395/20 Η αίτηση ημερ. 39.7.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Εναγόντων/Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων, 

εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 3184/20 Η αίτηση ημερ. 30.12.20 ορίζεται την 6.4.2021 στις 9.00 π.μ. για 

Οδηγίες, ενώπιον του φυσικού Δικαστή της υπόθεσης.  Δικηγόροι 

παρόντες ως οι προηγούμενες οδηγίες του φυσικού Δικαστή της 

υπόθεσης.  Χωρίς έξοδα. 

 223/21 Η αίτηση ημερ. 16.03.21 έχει καταχωρηθεί πριν παρέλθει η 

προθεσμία καταχώρησης σημειώματος εμφάνισης, αφού η 

προθεσμία μέχρι 8.3.21 βρισκόταν υπό αναστολή.  Η αίτηση 

ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 7.4.2021 για να τοποθετηθεί 

σχετικά ο δικηγόρος. 

Χωρίς έξοδα. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση καταχώρησης νέας αίτησης να 

επισυναφθούν τα πρωτότυπα τεκμήρια ή να δίνεται εξήγηση για 

το που αυτά βρίσκονται. 



 
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. 

 

 Γεν. Αίτ. 147/06 Η αίτηση ημερ. 20.5.20, ορίζεται για Οδηγίες την 7.6.2021 στις 

9.00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Το Ε/σύλληψης παραμένει υπό αναστολή.  Έξοδα στην πορεία. 

 Γεν. Αίτ. 35/11 Η αίτηση ημερ. 22.9.20, ορίζεται για Επίδοση την 11.6.2021 στις 

9.00 π.μ. 

Χωρίς έξοδα. 

 Γεν. Αίτ. 88/11 Η αίτηση για οικονομική εξέταση ημερ. 16.12.20, ορίζεται εκ νέου 

για Επίδοση την 9.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 Γεν. Αιτ. 

258/18 

256/18 

259/18 

261/18 

Οι υποθέσεις ορίζονται, εκ νέου, για Ακρόαση με Γραπτές 

Αγορεύσεις την 10.6.2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία ενημέρωση δεν έχει σταλεί από οποιοδήποτε διάδικο προς 

το Δικαστήριο.Έξοδαστην πορεία. 

 Γεν. Αίτ. 283/09 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 16.12.20, ορίζεται για Οδηγίες 

την 9.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Η Καθ’ ης η Αίτηση να επικοινωνήσει με τους δικηγόρους των 

Αιτητών στο μεσοδιάστημα έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια 

εξώδικης διευθέτησης.  Έξοδα στην πορεία. 

 Γεν. Αίτ. 276/19 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 27.5.2020 ορίζεται για Επίδοση 

την 11.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Γεν. Αίτ. 250/20 Η αίτηση ημερ. 6.10.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων, εισπρακτέα 

στο τέλος της αγωγής. 

 Εταιρεία 50/21 Θα ενημερωθείτε από το Δικαστήριο την Δευτέρα. 



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 26.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3123/19 ορίζεται για  ακρόαση  στις 08.10.2021  στις (10:30) 

2637/20 ορίζεται για ακρόαση στις 08.10.2021  στις (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις  25.05.2021 (09:00) 

23791/19  

8028/20 

8032/20 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Νομικές Αρωγές στις 25.05.2021 (09:00) 

652/20 

670/20 

703/20 

 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  24.05.21 στις 9 π.μ.) 

1488/21 

1489/21 

1490/21 

1492/21 



1493/21 

1495/21 

1496/21 

17098/20 

17099/20 

17100/20 

17102/20 

17104/20 

17105/20 

17107/20 

1710/21 Απάντηση στις 24.05.2021 – Εκδίδεται Ε/Σ υπό αναστολή 

1491/21 Έγινε Απόδειξη 

17106/20 Έγινε Απόδειξη 

1494/21 Αναστάληκε 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

13178/20 

13179/20 

13180/20 

13182/20 

13183/20 

13185/20 

13186/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 26.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

16091/19 ορίζεται στις 22.9.21 (10:30)  

21119/19 ορίζεται στις 20.9.21 (10:30)  

19826/17 ορίζεται στις 10.6.21 (10:30)  

12775/19 ορίζεται για τον κατ. 1 στις 4.6.21 (09:00) (χωρίς μάρτυρες)  

2087/20 ορίζεται στις 22.9.21 (10:30) 

2088/20 ορίζεται στις 22.9.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1981/20 ορίζεται στις 12.05.21 (9:00) 

11232/20 ορίζεται στις 14.05.21 (9:00) 

13579/20 ορίζεται στις 14.5.21 (09:00) 

17387/20 ορίζεται στις 14.5.21 (09:00) 

1970/21 ορίζεται στις 14.5.21 (09:00) 

16163/20 ορίζεται 14.5.21 (09.00) 

11707/20 ορίζεται 14.5.21 (09.00) 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ 

12775/19 ορίζεται για την κατ. 2 στις 4.6.21 (09:00)   

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 14.5.21 

11705/20 

11702/20 

11701/20 

 



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

26/3/2021 

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 26.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

 

N.A. 918/20 εξέταση στις 26.5.21 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

Ν.Α. 482/20 εξέταση στις 26.5.21 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

Για επίδοση στις 26.5.21 οι υποθέσεις: 

8250/20, 8252/20, 8249/20, 8247/20, 8246/20 

 

 

 

 

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 26.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

15970/18 oρίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 (10:30) (και έλεγχο Ε/Σ για Κ1) 

15961/19 oρίζεται για ακρόαση στις 8.7.21 (10:30) 

20762/19 oρίζεται για ακρόαση στις 9.7.21 (10:30) 

2066/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.9.21 (10:30)  

2620/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.9.21 (10:30)  

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 6.7.21 (09:00) 

16048/20 

16049/20 

16050/20 

16051/20 

16053/20 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 8.7.21 (09:00) 

1500/21 

1501/21 

1502/21 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

26 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 26.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

• 2194/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6772/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6816/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 19113/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ.  

• 1716/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1949/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2583/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4955/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4464/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 28.04.2021 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 16.07.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 26.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 14.05.2021 

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
mailto:mpanayi@dc.judicial.gov.cy


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  26.3.2021 

 

1. Διατροφή 283/20 – Οδηγίες 3.6.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

2. Γονική Μέριμνα 47/19 – Απόδειξη 18.5.21  Υπεράσπιση μέχρι 14.5.21   

3. Γονική Μέριμνα 465/19 – Απόδειξη 27.5.21 

4. Γονική Μέριμνα 436/19 – ΚΕΘ 18.5.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε 

5. Γονική Μέριμνα 198/20 – ΚΕΘ 25.5.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε 

6. Γονική Μέριμνα 87/21 – Μονομερής αίτηση για Επίδοση στις 8.4.21 η 

ώρα 9.00 π.μ. 

7. Γονική Μέριμνα 42/18 – ΚΕΘ 11.5.21.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε από την Αιτήτρια. 

8. Διατροφή 37/13 – Προγραμματισμός 31.3.21 (για να δοθούν νέες 

ημερομηνίες για συνέχιση της ακρόασης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

26 Μαρτίου 21 

 

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

1 

 

17/20 Υιοθεσία 15.6.21 (08:30) ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

(Ενημερώθηκε το 
Γραφείο 
Ευημερίας) 

2 

 

25/20 Χρήση Στέγης 
(Κυρίως και 
προσωρινό) 

15.4.21 ΚΕΘ 

Ένσταση και 
Υπεράσπιση 
μέχρι 12.4.21 

3 

 

52/21 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως, 
προσωρινό και 
μονομερής) 

8.4.21 Οδηγίες 

4 

 

191/18 Γονική Μέριμνα 

 

22.4.21 Οδηγίες 

5 

 

104/18 Διατροφή 30.3.21 Δήλωση 
Συμβιβασμού 

Διάδικοι και 
συνήγοροι να 
είναι παρόντες 

6 

 

44/21 Διατροφή 6.4.21 ΚΕΘ 

Ένσταση μέχρι 
τότε 

 

 

 

 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

26.3.21 

 

Aιτήσεις Διατροφής: 

1. 20/20 – Oρίστηκε για οδηγίες στις 31.3.21.  Σε περίπτωση μη 

επίτευξης  συμβιβασμού, να καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες 

και  παράρτημα μέχρι τότε. 

2. 272/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη  στις  31.3.21 

εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις  30.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα ορίστηκε γι’ ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις  31.3.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

μέχρι τότε.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  30.3.21. 

3. 43/21 – To προσωρινό διάταγμα  ημερ.  16.3.21 ορίζεται για 

επίδοση στις  30.3.21.  Η αιτούμενη θεραπεία Β της 

μονομερούς αίτησης ημερ.  16.3.21 ορίστηκε για επίδοση στις  

30.3.21.  

 

 Αιτήσεις  Γονικής Μέριμνας: 

1. 45/19   Ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού στις  31.3.21 και 

ώρα 09:00. 

2. 476/19 – H κυρίως αίτηση   απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα  

άνευ βλάβης. 

3. 253/20 – Ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού στις  31.3.21. 

4. 465/18 – Oρίστηκε για οδηγίες στις  31.3.21 και ώρα 09:30.  

Κλήση για οδηγίες και παράρτημα να καταχωρηθούν μέχρι 

τότε. 

 



Αίτηση απαγωγής αρ.  39/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

περαιτέρω οδηγίες στις  30.3.21 και ώρα 09:30.  H αίτηση 

παραμένει επίσης γι’ ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις ως είναι ήδη 

ορισμένη, στις  12.4.21 και ώρα  10:00 π.μ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 26.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

490/16 & 798/16 Ζητείται αναβολή της παρούσας υπόθεσης από πλευράς των 

Καθ’ ων η Αίτηση, λόγω άλλης συνεχιζόμενης ακρόασης ενώπιον του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου.  Η πλευρά των Αιτητών δεν φέρει ένσταση.  Ζητείται σύντομη ημερομηνία 

για ακρόαση.  Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση 

στις 19.5.2021, η ώρα 9.30 π.μ.  Εάν υπάρχει οποιονδήποτε κώλυμα από πλευράς 

των συνηγόρων, να επικοινωνήσουν το συντομότερο με το Δικαστήριο για αλλαγή της 

ημερομηνίας. 

137/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο αναμένει τη 

θέση των συνηγόρων ως προς την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

296/19, 297/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Με βάση το τελευταίο 

πρακτικό, αναμένετο από τους συνηγόρους ότι θα κατέληγαν στην καταχώρηση 

παραδεκτών γεγονότων.  Δεν είχε καταστεί δυνατό και η υπόθεση ορίστηκε ξανά για 

οδηγίες.  Από τον φάκελο δεν φαίνεται να έχουν γίνει παραδεκτά γεγονότα.  Αναμένεται 

η θέση των συνηγόρων για την περαιτέρω πορεία των υποθέσεων. 

334/19  Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από 

τις δύο πλευρές.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους για την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

386/19  Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης.  Από τον 

φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση, ως εκ τούτου 

οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους 

μέσω e-mail. 

392/19  Είχε ζητηθεί χρόνος για να δοθούν περαιτέρω στοιχεία στο Ταμείο για 

σκοπούς επανεξέτασης της υπόθεσης.  Από πλευράς του Ταμείου δεν υπήρχε 

ένσταση.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση αν όντως υπήρχε συμμόρφωση ή 

κατάληξη.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να 

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 



94/20  Έχει ζητηθεί χρόνος για καταχώρηση παραδεκτών γεγονότων και για 

συζήτηση της υπόθεσης.  Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση.  Οι συνήγοροι να 

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

97/20  Υπάρχει αίτημα από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση για παράταση του 

χρόνου καταχώρησης της ένορκης δήλωσης για αποκάλυψη εγγράφων.  Από πλευράς 

της Αιτήτριας δεν υπάρχει ένσταση.  Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 22.4.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 27.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

359/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Ως εκ τούτου, 

δίδονται οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 10.5.2021 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδη\γίες στις 14.5.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

406/20  Η υπόθεση είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για πρώτη φορά.  Υπάρχει 

αίτηση από πλευράς του Αιτητή στον τύπο 25.  Εκδίδεται διάταγμα για αποκάλυψη, 

επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 10.5.2021 και η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες στις 13.5.2021, 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 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

219/18 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 21/05/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

356/18 

 

 

 

 

Oι Καθ’ ων η Αίτηση δεν συμμορφώθηκαν με το διάταγμα 

του Δικαστηρίου ημερ. 06/03/20 σχετικά με την αποκάλυψη 

εγγράφων.   

Να καταχωρήσουν μέχρι τις 21/05/21 συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων στην οποία να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκάλυψαν με την 

ένορκη δήλωση ημερ. 09/12/20.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

19/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 21/05/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

80/19 

 

 

 

 

Ενώ το Δικαστήριο στις 11/12/20 έδωσε οδηγίες για 

καταχώρηση κοινού καταλόγου παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων, οι δύο διάδικοι καταχώρησαν κατάλογο 

μαρτύρων. Να καταχωρηθεί κοινός κατάλογος παραδεκτών 

γεγονότων και εγγράφων μέχρι τις 28/05/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 11/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 



143/19 

 

 

 

 

Η πλευρά του Αιτητή παραλείπει από τις 05/06/20 να 

καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων.  

Δίδεται παράταση μέχρι τις 21/05/21 (τελευταία φορά). 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

337/20 

 

 

 

 

1. Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 4 μηνών από σήμερα. 

Στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης να 

επισυνάπτονται αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλύπτονται.  

2. Μέχρι τις 20/09/21 να καταχωρηθεί κοινός κατάλογος 

παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 08/10/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

345/20 

 

 

 

 

 

1. Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 4 μηνών από σήμερα. 

Στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης να 

επισυνάπτονται αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλύπτονται.  

2. Μέχρι τις 20/09/21 να καταχωρηθεί κοινός κατάλογος 

παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 08/10/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

863/16 

865/16 

866/16 

870/16 

872/16 

875/16 

876/16 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 



877/16 

130/18 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα και η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 25/06/21 η ώρα 9.00π.μ. 

 

 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

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

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

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

αριθμό 22660551. 

\ 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 26/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

550/09 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

Συν. αιτ. 410/15 κ.α. Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.  Όλες οι πλευρές να 

εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου την 26/3/2021 η 

ώρα 9.00 π.μ. 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με 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 26/3/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

E63/18 

Αίτηση έρευνας ημ. 27/6/19 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

21/5/2021 στις 9.00 π.μ.  Η δικηγόρος των Καθ’ ων να μεριμνήσει για την παρουσία 

των πελατών της.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

  

E106/18 

Αίτηση ημ. 4/10/20 

Άδεια δίδεται.  Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Αιτητών.  

Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα. 

 

E138/18 

Αίτηση έρευνας ημ. 6/7/20 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 28/5/2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε176/19 

Αίτηση έρευνας ημ. 5/11/20 

Η Αίτηση παραμένει στις 2/4/21 στις 9.00 π.μ. με σκοπό να εκδοθεί διάταγμα 

συμφώνως της σχετικής αλληλογραφίας που απεστάλη προς το Δικαστήριο.  Η 

παρουσία των Καθ’ ων η αίτηση κρίνεται αναγκαία.  Η δικηγόρος τους να μεριμνήσει 

για την παρουσία τους στο Δικαστήριο.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



E123/20 

Μονομερής αίτηση ημ. 17/3/2021 

Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Αιτητριών.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

 

E19/21 

Αίτηση για παράταση του χρόνου καταχώρησης Απάντησης ημ. 5/3/21 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται για 10 μέρες από την ημερομηνία 

σύνταξης του διατάγματος ο χρόνος καταχώρησης Απάντησης.  Νοείται ότι το κατά 

πόσον η Απάντηση θα γίνει αποδεκτή θα εξεταστεί όταν αυτή θα παρουσιαστεί για 

να καταχωρηθεί.   

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

               

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 


