
 

 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2372/20 Η Αίτηση ημερ. 20.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 27.4.2021, η ώρα 

09.00.  Οι Καθ’  ων η Αίτηση 1, 2, 3 και 4 να καταχωρίσουν την 

ένσταση τους μέχρι τότε.  Την ίδια ημέρα για επίδοση για τους 

Καθ’  ων η Αίτηση 5, 6 και 7. 

 

2563/20 Η Αίτηση ημερ. 11.11.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 24.6.2021, 09.00.  Τα προσωρινά διατάγματα σε 

ισχύ μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

1581/20 Η Αίτηση 11.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 10.6.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

131/20 Η Αίτηση ημερ. 12.11.2020 (αναστολή εκτέλεσης) ορίζεται για 

ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 21.6.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση ημερ. 12.11.2020 (για παραμερισμό) ορίζεται για οδηγίες 

21.6.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 

3479/16 Λόγω απουσίας της κας Στ. Χατζηγιάννη, Π.Ε.Δ. στο Ανώτατο 

Δικαστήριο η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για 

ακρόαση 1.7.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

6132/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 

1.7.2021, η ώρα 10.30 π.μ.   Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2233/11 Η υπόθεση ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης 5.4.2021, η ώρα 

10.30. 

 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

26/20  Αίτηση ημερ. 14.7.20:  Επιφυλάχθηκε απόφαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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 29.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

433/19 Η αίτηση ημερ. 14.5.2020 ορίζεται για οδηγίες 8.4.2021, η ώρα 

09.00.  Έκθεση Απαίτησης μέχρι τότε. 

 

2902/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 2.7.2021, η ώρα 10.30 π.μ.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

259/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες ώστε να οριστεί από το φυσικό 

Δικαστή της υπόθεσης 18.5.2021, ώρα 09.00.  Tα έξοδα στην 

πορεία. 

 

1710/15 Η αίτηση ημερ. 18.3.2021 ορίζεται για οδηγίες 5.4.2021, η ώρα 

09.00. 

 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

 

25/20 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 26.5.2021, η ώρα 09.00.  

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

105/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

29.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 5414/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

15.9.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 224/14 Η αίτηση ημερ. 18.3.2021 ορίζεται για 

οδηγίες την 5.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Η 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Η 

αίτηση για συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

ορίζεται για οδηγίες την ίδια μέρα και ώρα. Η 

30.3.2021 ακυρώνεται. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2807/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

13.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 5481/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 23.4.2021 

ώρα 8.45π.μ. με σκοπό την απόσυρση των 

δικηγόρων των Εναγόντων. Οι συνήγοροι να 

ενημερώσουν γραπτώς τους Ενάγοντες 

μέχρι τότε περί της προθέσεως τους. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 834/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

14.10.2021 ώρα 10.30π.μ..  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3444/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

15.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3040/18 Η αίτηση ημερ. 16.9.2020 ορίζεται για 

ακρόαση την 26.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Η Ένσταση να 



 
 

καταχωριστεί το αργότερο μέχρι την 

16.4.2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2310/20 Η αίτηση ημερ. 3.11.2020 ορίζεται για 

ακρόαση την 27.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2393/20 Εκδίδονται εντάλματα συλλήψεως των 

διευθυντών της Εναγομένης αρ. 3 εταιρείας. 

Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο των ενταλμάτων 

την 23.4.2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 101/21 Εν όψει του μεγάλου χρονικού διαστήματος 

που παρήλθε από την ημερομηνία του 

ψηφίσματος θεωρώ απαραίτητη την 

καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης 

δήλωσης με την οποία να παρουσιάζονται 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείες όπου να εμφαίνεται ότι οι μετοχές 

όντως παραχωρήθηκαν και πληρώθηκαν. Η 

αίτηση θα πρέπει να επιδοθεί και στον 

Έφορο Εταιρειών. Ορίζεται προς τούτο την 

23.4.2021 ώρα 8.45π.μ. 

 

Αίτηση αρ. 56/16 Η αίτηση ημερ. 28.8.2020 ορίζεται για έλεγχο 

των ενταλμάτων σύλληψης την 23.4.2021 

ώρα 8.45π.μ.. Η Ένσταση να καταχωριστεί 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

29.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2050/19 Η Δ.30 τροποποιήθηκε ακριβώς ώστε να υπάρχουν 

και να τηρούνται αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 

Θεωρώ ότι εάν η επίκληση φόρτου εργασίας γίνει 

δεκτή ως καλός λόγος για την μη συμμόρφωση με 

οδηγίες του Δικαστηρίου αυτό θα οδηγήσει σε 

καταστρατήγηση του σκοπού της νέας Δ30. Λόγω 

των καταστάσεων με την πανδημία θα δοθεί μία 

μικρή παράταση στους Ενάγοντες για καταχώριση 

της Ένορκης Αποκάλυψης τους η οποία θα έπρεπε 

να είχε καταχωριστεί μέχρι και την 5.2.2021. Οι 

Ενάγοντες να καταχωρίσουν Ένορκη Αποκάλυψη 

εντός 10 ημερών από σήμερα. Ακολούθως να 

καταχωριστούν Ονομαστικοί Καταλόγοι με Σύνοψη 

Μαρτυρίας εντός περαιτέρω 45 ημερών. Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες την 24.5.2021 ώρα 8.45π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 30/18 Η Κλήση για οδηγίες επαναορίζεται την 12.4.2021 

ώρα 8.45π.μ.. Μέχρι τότε οι συνήγοροι να 

τοποθετηθούν απαραιτήτως ως προς τα αιτήματα 

τους. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1945/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 4.10.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2408/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

19.10.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτ. Πτώχευσης αρ. 27/20 Η αίτηση πτώχευσης ορίζεται για ακρόαση 

την 17.5.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

 

 



 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

Θ. ΘΩΜΑ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 29.3.2021 

 

Διαχ. αρ. 163/16  Επαναορίζεται στις 9/6/2021 ώρα 09:00 π.μ.. Ο 

διαχειριστής να είναι παρών. Όλα τα επιπρόσθετα 

στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν από τον Πρωτοκολλητή για 

έγκριση Τελικών Λογαριασμών να παρουσιαστούν 

ενώπιον του μέχρι την 10.05.21.  Το Ε/σ που εκδόθηκε 

εναντίον του διαχειριστή ενεργοποιείται και ορίζεται για 

έλεγχο την 9.06.21 και ώρα 09:00π.μ.  Όταν συλληφθεί 

να παρουσιαστεί το συντομότερο δυνατόν ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

Διαχ. αρ. 165/16  Επαναορίζεται στις 9/6/2021 ώρα 09:00 π.μ.. Η 

διαχειρίστρια να είναι παρούσα. Τελικοί Λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 21.05.21.  Μόλις καταχωρηθούν 

Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Το Ε/Σ εναντίον της 

Διαχειρίστριας να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

Διαχ. αρ. 556/10 Επαναορίζεται στις 9/6/2021 ώρα 09:00 π.μ.. Ο 

διαχειριστής να είναι παρών. Τελικοί Λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 21.05.21.  Μόλις καταχωρηθούν 

Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Το Πρωτοκολλητείο να 

εκδώσει και επιδώσει στον διαχειριστή νέα κλήση για να 

είναι παρών κατά την ως άνω ημερομηνία.  

 

Διαχ. αρ. 181/11 Επαναορίζεται στις 9/6/2021 ώρα 09:00 π.μ.. Ο 

διαχειριστής να είναι παρών. Όλα τα επιπρόσθετα 

στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν από τον Πρωτοκολλητή για 

έγκριση Τελικών Λογαριασμών να παρουσιαστούν 

ενώπιον του μέχρι την 28.04.21.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον 

του διαχειριστή το οποίο ορίζεται για έλεγχο την 9.06.21 

και ώρα 09:00π.μ.    Όταν συλληφθεί να παρουσιαστεί το 

συντομότερο δυνατόν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

Διαχ. αρ. 60/14 Επαναορίζεται στις 9/6/2021 ώρα 09:00 π.μ.. Η 

διαχειρίστρια να είναι παρούσα. Τελικοί Λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 21.05.21.  Μόλις καταχωρηθούν 



 
 

Τελικοί Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 

Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον 

της διαχειρίστριας το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  

Αγωγή αρ. 5591/14 Η αίτηση ημερομηνίας 16.03.21 επαναορίζεται για 

Οδηγίες την 02.06.21 ώρα 09:00π.μ. Ο χρόνος για την 

καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 28.05.21. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 2642/12 Η αίτηση ημερομηνίας 22.11.19 ορίζεται για Ακρόαση την 

09.06.21 ώρα 09:00π.μ. Ο χρόνος για την καταχώρηση 

ένστασης παρατείνεται μέχρι 26.04.21. Την ίδια 

ημερομηνία επαναορίζεται για Ακρόαση και η αίτηση 

ημερομηνίας 03.06.20.  Τυχόν αίτηση για αντεξέταση 

οποιουδήποτε από τους ενόρκως δηλούντες να 

καταχωρηθεί το συντομότερο και να οριστεί κατά 

προτεραιότητα.   

Αγωγή αρ.3435/13 Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση στις 19/10/2021 ώρα 

09:00π.μ.. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1767/20 Η αίτηση ημερομηνίας 18.03.21 ορίζεται για Επίδοση την 

09.06.21 ώρα 09:00π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 479/16 Ενόψει του ότι η αγωγή εναντίον των εναγομένων 1, 3, 4 

και 5 απορρίφθηκε την 22.01.19, η αίτηση ημερομηνίας 

18.03.21 απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 58/16 Η αγωγή εναντίον της Εναγομένης 2 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με €2.000.- έξοδα περιλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α υπέρ Εναγομένης 2 και εναντίον του Ενάγοντα.  

Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγής εξόδων 

ακυρώνονται.  Θα υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της 

απόφασης μέχρι την 02.05.21.  Νοουμένου ότι μέχρι 

εκείνη την ημερομηνία πληρωθεί το ποσό των €400,00 θα 

υπάρχει περαιτέρω αναστολή από μήνα σε μήνα εφόσον  

την 2αν κάθε επόμενου μήνα πληρώνεται ποσό €400 

μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.  Παράλειψη πληρωμής 

οποιασδήποτε δόσης θα καθιστά οιονδήποτε υπόλοιπο 

άμεσα πληρωτέο και απαιτητό. Το ανωτέρω ποσό των 

€2000 δεν θα φέρει οποιοδήποτε τόκο. 

 



 
 
Αγωγή αρ.852/19 Η Αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες στις 9.6.2021ώρα 

09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων της πλευράς των εναγομένων 1 

παρατείνεται μέχρι 28.5.21. Δίνονται επίσης οδηγίες για 

την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων 

της κάθε πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 28.5.21. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ.1023/20 Οι γραπτές αγορεύσεις των συνηγόρων έχουν 

καταχωρηθεί.  Συνεπώς η απόφαση στην αίτηση 

ημερ.17.2.21 επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 27.4.21 

ώρα 09:00.  Την ίδια ημερομηνία επαναορίζονται για 

οδηγίες οι αιτήσεις των εναγομένων ημερ. 5.10.20 και 

23.12.20 (2 αιτήσεις). Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ.932/20 Η Αίτηση ημερ.27.7.20 επαναορίζεται για απόδειξη την 

9.6.2021 ώρα 09:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι την 28.5.21. Έξοδα επιφυλάσσονται. 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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  27/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

191/10 – Αίτηση ημερ. 2.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 30.3.21 και ώρα 9:30.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη. 

 

 

2793/18 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση για τον Εναγόμενο 3 την 1.2.22 και ώρα 11:00.  

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

197/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.5.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους των 

Εναγομένων 5 – 7 μέχρι 24.5.21. Αντίγραφο να παραδοθεί αυθημερόν στις 

άλλες πλευρές.  Τα έξοδα στη πορεία της υπόθεσης αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον των Εναγόντων και των Εναγομένων 1 – 3 και 4.   

 

 

3440/15 

Ορίζεται για ακρόαση την 1.12.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αγωγής.  

 

 

2409/14 

Για ακρόαση στις 2.11.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

 



 
 
1791/19 – Αίτηση ημερ. 1.7.20 

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.  

 

1741/20 – Αίτηση ημερ. 23.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 31.5.21 και ώρα 8:30. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε 

καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

 

 

2780/14 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 31.5.21 η πλευρά των Εναγόντων και των 

Εναγομένων 3, 4 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 για τους Εναγομένους 1,3,4 στις 31.5.21 και ώρα 

9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον του Ενάγοντα και του Εναγομένου 4.   

 

 

1918/18 – Αίτηση ημερ. 5.11.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων 1,2, 6 Αιτητών και 

εναντίον των Εναγόντων 1, 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.  

 

 

 



 
 
3073/13 

Ακρόαση στις 21.9.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

976/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 25.5.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους της 

Εναγομένης μέχρι 25.5.21.  Αντίγραφο να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη 

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

εναντίον της Εναγομένης.  

 

17/20 

Για οδηγίες στις 7.4.21 και ώρα 9:30. Διάδικοι παρόντες.  

 

1325/17 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21.5.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στη πορεία.  

Γίνεται μνεία ότι η ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου δεν χρειάζεται η άδεια του 

Δικαστηρίου για να καταχωρηθεί.  

 

 

249/13 – Αίτηση ημερ.  8.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 27.4.21 και ώρα 5:00. ΄Ενσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

326/09 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 31.5.21 και ώρα 9:00.  Ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.   

 

267/15 

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

να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  Η διαχειρίστρια να ενημερωθεί 

από τον δικηγόρο της να είναι παρούσα κατά την πιο πάνω ημερομηνία και 

ώρα.  Ο δικηγόρος της διαχειρίστριας επίσης παρών.  Σε περίπτωση που οι 

τελικοί λογαριασμοί κατατεθούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή η 

παρούσα διαχείριση να τεθεί εκτός πινακίου.  



 
 
1995/18 – Αίτηση ημερ. 5.11.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων 1,2, 6 Αιτητών και 

εναντίον των Εναγόντων 1, 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.  

 

1994/18 – Αίτηση ημερ. 5.11.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων 1,2, 6 Αιτητών και 

εναντίον των Εναγόντων 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.  

 

45/21 

Η αίτηση έφεση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας 

στην περίπτωση που προγραμματιστεί εκ νέου πλειστηριασμός για το επίδικο 

ακίνητο.  Τα έξοδα της αίτησης έφεσης επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών – 

Εφεσειόντων και εναντίον της Καθ΄ ης η Αίτηση – Εφεσίβλητης όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.  

Αναφορικά με τον Καθ΄ ου η Αίτηση 5 (τμήμα φορολογίας) καμία διαταγή για 

έξοδα.  Δηλώνεται εκ συμφώνου ότι οι ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί μέχρι 

σήμερα θα εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θα επιδοθούν εκ νέου εκτός από 

την Ειδοποίηση τύπου ΙΑ η οποία θα επιδοθεί εκ νέου σε περίπτωση ορισμού 

νέου πλειστηριασμού.  

 

409/19 

Η αίτηση ημερ. 3.3.21 και η αίτηση 28.8.20 ορίζονται για οδηγίες στις 31.3.21.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

5445/12  και 1315/12 Συνενωμένες 

Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή παραμένει 

για συνέχιση της στις 2.4.21 και ώρα 11:30.  ΄Εξοδα στη πορεία σε καμία 

περίπτωση εναντίον των Εναγομένων.  

 

 

 



 
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  29.3.2021 

 

 

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

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

 

 

1945/20 

Απόδειξη 26.4.21, ώρα 09.00 π.μ για να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

3185/20 (αίτηση ημερ. 18.3.21) 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 23.4.21, ώρα 09.00 π.μ., έτσι ώστε να της 

επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2658/20 (αίτηση ημερ. 22.2.21) 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 27.4.21, ώρα 09.00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1789/20 

10.5.21, ώρα 09.00 π.μ. για οδηγίες δυνάμει της Δ.30, έτσι ώστε να της 

επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Έξοδα στην πορεία εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

2772/20 

Οδηγίες 22.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

197/21 (αίτηση ημερ. 18.3.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

 

 

 



 
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  29.3.2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  29.3.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

3797/96  

(αίτηση ημερ. 2.2.21) 

Εκδίδεται διάταγμα  

Καμία διαταγή για έξοδα   

 

(αίτηση ημερ. 2.2.21)  

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση παράγραφοι Α και Β της αίτησης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1297/02 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3373/14 

Ακρόαση 19.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

προτεραιότητα, αμφότερες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της 

ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5273/14 

Ακρόαση 20.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

προτεραιότητα, αμφότερες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της 

ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 



 
 
513/15 

Ακρόαση 29.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

  

4730/15 

24.6.21, ώρα 09.00 π.μ.,  οδηγίες και προγραμματισμό  

Το κάθε διάδικο μέρος, διατάσσεται να καταθέσει στο Δικαστήριο κατάλογο με 

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

εντός 45 ημερών από σήμερα 

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

παραδώσουν και να ανταλλάξουν μεταξύ τους, φωτοαντίγραφα όλων των 

εγγράφων που έχουν αποκαλύψει στον αντίδικο τους. 

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

ήδη καλυφθεί. 

 

5207/15 

18.6.21, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες και προγραμματισμό  

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

έτοιμες να δηλώσουν ποιες οδηγίες επιθυμούν να  εκδοθούν δυνάμει των 

Παραρτημάτων που έχουν καταχωρήσει δυνάμει της Δ.30 και κατά πόσο 

αποσύρουν κάποια από τα αιτήματα τους που έχουν σημειώσει επί του 

Παραρτήματος, Τύπος 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει  

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

ήδη καλυφθεί  

 

930/16 

Ακρόαση 20.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1236/16 

Ακρόαση 22.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3436/17 

Ακρόαση 21.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 



 
 
3449/17 

Ακρόαση 19.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1254/18 

Ακρόαση 12.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα, στην πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής, εκτός αν έχουν 

ήδη καλυφθεί. 

 

2382/19 

20.5.21 για οδηγίες και έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30 και προγραμματισμό, 

ώρα 09.00 π.μ., που είναι ορισμένη και η αίτηση ημερ. 10.11.20 σε σχέση με 

τον Εναγόμενο 2 

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

ήδη καλυφθεί  

 

2924/19 

Η αίτηση ημερ. 21.9.20 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγομένων 1 – 

5 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  

 

3019/19 

28.6.21, ώρα 09.00 για οδηγίες και έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30 και για 

προγραμματισμό 

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

ήδη καλυφθεί  

 

40/20 

Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για οδηγίες στις 29.6.21, ώρα 08.45  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως  

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης, αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των 

Αιτητών – Εναγόντων 

 



 
 
1468/20 

Η αίτηση ημερ. 23.9.20 ορίζεται για απόδειξη στις 29.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

εκτός αν καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Τα έξοδα της αίτησης σε βάρος του Καθ΄ ου η αίτηση – Εναγόμενου  

 

1732/20 

Η αίτηση ημερ. 17.12.20 ορίζεται για απόδειξη στις 28.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 

καθαρές μέρες προηγουμένως  

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης, αλλά σε καμία περίπτωση σε βάρος των 

Αιτητών – Εναγόντων  

 

 

1749/20 

Η αίτηση ημερ. 11.2.21 ορίζεται για οδηγίες στις 25.6.21, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1816/20 

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

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

θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 45 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

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

αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα 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 αποτέλεσμα της αγωγής 

εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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 29.03.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 1787/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 10.11.2020.  Εκδίδεται εκ 

συμφώνου διάταγμα όπως έκαστος διάδικος 

αποκαλύψει ενόρκως όλα τα έγγραφα που έχει ή 

είχε στην κατοχή του και αφορούν τα επίδικα 

ζητήματα εντός 60 ημερών από σήμερα.  Εντός της 

ίδιας περιόδου να ανταλλαγούν αντίγραφα των 

εγγράφων που αποκαλύφθηκαν.  Περαιτέρω, 

δίδονται οδηγίες στην εναγόμενη για καταχώρηση 

ειδοποίησης παραδοχής γεγονότων προς την 

ενάγουσα εντός 30 ημερών από σήμερα.  Τυχόν 

Ειδοποίηση Αποδοχής Γεγονότων από την 

ενάγουσα να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από 

την επίδοση της ειδοποίησης.  Η Αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες 31.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία  

Αγωγή αρ. 1274/20 Επιφυλάχθηκε απόφαση.  

 Αγωγή αρ. 795/20 Αίτηση ημερ. 17.12.2020.  Εκδίδεται ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Καθ’  ου η αίτηση.  Η Αίτηση 

ορίζεται για Οδηγίες και το ένταλμα σύλληψης για 

Έλεγχο 31.05.2021 στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα 

σύλληψης να ετκελεστεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία.   

Αγωγή αρ. 98/20 Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρήσουν 

και εφοδιάσουν με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο 

μέρος, κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

εκάστου μάρτυρα εντός 45 ημερών από σήμερα.  

Το αιτητικό υπ’  αριθμό 10 του Παραρτήματος του 

ενάγοντα απορρίπτεται λόγω μη προώθησης.  

Περαιτέρω το αιτητικό του Παραρτήματος υπ’  



 
 

αριθμό 7 της  εναγόμενης απορρίπτεται λόγω μη 

προώθησης.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

20.05.2021 και ώρα 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2633/19 Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι, πλην του 

εναγόμενου 3, καταχωρήσουν και εφοδιάσουν με 

αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος, κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα 

εντός 45 ημερών από σήμερα.  Το αιτητικό υπ’  

αριθμό 3 του Παραρτήματος του εναγόμενου 

απορρίπτεται λόγω μη προώθησης.  Η Αγωγή 

ορίζεται για Οδηγίες 20.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2128/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 

30 ημερών από σήμερα αναφορικά με όλους τους 

διαδίκους.  Εντός της ίδιας περιόδου να 

ανταλλαγούν αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλυφθούν.  Περαιτέρω, δίδονται οδηγίες 

όπως οι διάδικοι 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 24.05.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα.   

Αγωγή αρ. 1206/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 

30 ημερών από σήμερα αναφορικά με την 

εναγόμενη και όπως εντός της ίδιας περιόδου 

δοθούν αντίγραφα των εγγράφων που 

αποκαλυφθούν στην πλευρά της ενάγουσας.  

Περαιτέρω, δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι 

καταχωρήσουν και εφοδιάσουν με αντίγραφα κάθε 

άλλο διάδικο μέρος, καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά 

όχι εναντίον της ενάγουσας.   



 
 

Αγωγή αρ. 357/19 Ορίζεται για Ακρόαση 08.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 13/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 21.05.2021 στις 9:00 

π.μ. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί κατάλογος 

μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 

από την πλευρά της εναγομένης.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των 

εναγόντων.  

Αγωγή αρ. 3076/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 22.11.2021 στις 

11:00 π.μ. Τυχόν αποκάλυψη εγγράφων καθώς και 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων από πλευράς 

ενάγουσας να γίνει εντός 30 ημερών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2440/18 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 24.11.2021 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  Σε περίπτωση που 

δεν δόθηκε αντίγραφο του καταλόγου μαρτύρων 

και της σύνοψης μαρτυρίας στην πλευρά της 

ενάγουσας να δοθεί εντός 30 ημερών από σήμερα.   

Αγωγή αρ. 896/18 Αίτηση ημερ. 29.07.2020.  Ορίζεται για Επίδοση 

21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 3361/17 Αίτηση ημερ. 07.10.2020.  Ορίζεται για Επίδοση 

21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.   

Αγωγή αρ. 307/17 Αίτηση ημερ. 26.10.2020.  Ορίζεται για Επίδοση 

20.05.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.   

Αγωγή αρ. 3207/16 Αίτηση ημερ. 21.09.2020.  Ορίζεται για Οδηγίες 

13.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έκθεση Υπεράσπισης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 3795/15 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Αναβάλλεται και 

επαναορίζεται για Ακρόαση 11.11.2021 στις 11:00 

π.μ. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον της 

ενάγουσας.  

Αγωγή αρ. 185/15 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 08.11.2021 

στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 5699/14 Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση 

01.11.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 6071/13 Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση 

16.09.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  



 
 

Αγωγή αρ. 4043/13 Αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση 

18.06.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ 6230/10 Αίτηση για παράταση εγγραφής memo ημερ. 

11.02.2021.  Εκδίδεται διάταγμα ως οι Παρ. Β μέχρι 

Δ της αίτησης.  Η Παρ. Α απορρίπτεται καθότι το 

memo ΕΒ961/11 έχει ακυρωθεί από την Τράπεζα 

Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ στις 03.05.2018 

(Α.Σ.369718).  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

Αγωγή αρ. 1569/05  Αίτηση ημερ. 17.12.2020.  Ορίζεται για Επίδοση 

11.05.2021 και ώρα 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.   

Αγωγή αρ. 1295/02 Αίτηση ημερ. 04.03.2021 για άδεια εκτέλεσης 

απόφασης.  Άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως 

η Παρ. Α της Αίτησης. Χωρίς έξοδα.  

Αίτηση ημερ. 04.03.2021 για παράταση εγγραφής 

memo. Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  Χωρίς 

έξοδα.  

Εταιρεία 103/21 Η Αίτηση εγκρίνεται.  Η τροποποίηση 

επικυρώνεται.  Πιστόν αντίγραφο του διατάγματος 

μαζί με τυπωμένο αντίγραφο του τροποποιημένου 

ιδρυτικού εγγράφου να παραδοθεί στον Έφορο 

Εταιρειών εντός 

 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος.  

Χωρίς έξοδα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
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. 3516/17 Ορίζεται για Οδηγίες 31.05.2021 και ώρα 9:00 π.μ. 

Μέχρι τότε να καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων 

με σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς εναγομένου 1.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 2425/17 Ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης 

31.05.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1164/16 Ορίζεται για Προγραμματισμό της ακρόασης 

31.05.2021 (για τον εναγόμενο 5) στις 9:00 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 3557/15 Αναβάλλεται η ακρόαση και ορίζεται για 

Προγραμματισμό της Ακρόασης 28.05.2021 στις 

9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 3075/15 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 

ανεπιφύλαχτα.  Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα 

έξοδα της.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 29.03.2021 
 

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.  ΑΓΩΓΗ 454/2005 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης: Άδεια εκτέλεσης ως η 
αίτηση. Αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ: Εκδίδεται 
διάταγμα ανανέωσης του ΜΕΜΟ ως η αίτηση. Χωρίς 
έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5026/2010 Η αίτηση όσον αφορά το (β) της αίτησης απορρίπτεται 
– το ΜΕΜΟ ακυρώθηκε την 26.05.2020. Εκδίδεται 
διάταγμα ως το (α) της αίτησης, χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 2875/2012 Η αγωγή ορίζεται για Γραπτές Αγορεύσεις την 
22.04.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Οι αγορεύσεις να σταλούν 
ηλεκτρονικά και όταν δει η μία πλευρά την αγόρευση της 
άλλης, θα μπορεί να προσθέσει οτιδήποτε επιθυμεί 
ηλεκτρονικά, εντός της ίδιας ημέρας. Το Δικαστήριο θα 
μπορεί επίσης να ζητήσει τυχόν διευκρινίσεις. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 5786/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 05.07.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 469/2017 Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και ο Εναγόμενος, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων 
που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον 
κατάλογο εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες (έλεγχο των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) 
την 30.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 1696/2017 Η αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά για Απόδειξη 
για τους Εναγόμενους 2 και 5 την 30.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., τυχόν υπεράσπιση να καταχωριστεί το 
αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως. Χωρίς έξοδα 
σήμερα.  
 

7.  ΑΓΩΓΗ 875/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες, είναι ταχείας 
εκδίκασης. Έχουν γίνει ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων 
και από τις δύο πλευρές. Έχοντας υπόψη τα επίδικα 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



 
 

θέματα, τα αποκαλυφθέντα έγγραφα, δίδονται Οδηγίες 
η Ενάγουσα να καταχωρίσει τη γραπτή μαρτυρία της 
εντός 30 ημερών από σήμερα. Η Εναγόμενη να 
καταχωρίσει τη δική της γραπτή μαρτυρία εντός 
περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 30.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1320/2018 Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό από τη 
φυσική της δικαστή την 30.06.2021 ώρα 9:00 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 777/2019 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 30.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., την 
ίδια ημέρα μένει η αγωγή για Οδηγίες. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1050/2019 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 26.04.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1558/2019 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 30.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε 
την 16.09.2020 να ενεργοποιηθεί. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2211/2019 Η αίτηση είναι ορισμένη για Ακρόαση, ωστόσο η πλευρά 
των Καθ’ ων η αίτηση ζητά περαιτέρω χρόνο. Η ένστασή 
τους έχει καταχωριστεί. Η αίτηση αφορά σε ενδιάμεσες 
θεραπείες, εκκρεμεί από την 02.10.2019, είναι στη βάση 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων, και εκ των πραγμάτων 
δεν είναι επιτρεπτό να δοθεί περαιτέρω χρόνος. Οι 
συνήγοροι των διαδίκων μπορούν να στείλουν 
ηλεκτρονικά τυχόν επιχειρηματολογία τους στο 
Δικαστήριο μέχρι και την 05.04.2021 ώρα 12:00μ, 
ώστε να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο, που όμως 
σήμερα επιφυλάσσει την απόφασή του, που θα 
δοθεί μετά την 05.04.2021 και αφού ληφθεί η υπόψη 
τυχόν επιχειρηματολογία των συνηγόρων των διαδίκων. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 2580/2019 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 30.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.151/2020 Καθ’ ου η αίτηση παρών. Του εξηγήθηκε η φύση της 
αίτησης, ωστόσο θέλει χρόνο να συμβουλευτεί δικηγόρο 
και ενδεχομένως να καταχωρίσει ένσταση. Η αίτηση 
ορίζεται για Οδηγίες την 30.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
ένσταση να καταχωριστεί ως τότε. Τα έξοδα στην 
πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 402/2020 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Εκδόθηκε 
συνοπτική απόφαση. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 580/2020 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός 
60 ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη 
δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν 



 
 

εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 30.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1799/2020 Βάσει της αλληλογραφίας των συνηγόρων της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας (Τεκμήριο Α), η αγωγή 
αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. Καμία διαταγή για έξοδα. Η αίτηση 
ημερομηνίας 05.11.2020 συμπαρασύρεται. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 2519/2020 Η αίτηση προστίθεται στον φάκελο κατόπιν διόρθωσης 
του αριθμού της αγωγής. Η αίτηση αποσύρεται και 
απορρίπτεται άνευ βλάβης. Χωρίς έξοδα. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 2559/2020 Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή όπως η αίτηση και 
όλα τα έγγραφα που την αφορούν, αφού διορθωθούν 
ως προς την αναγραφή του αριθμού της αγωγής 
(2519/2020 αντί 2559/2020) μεταφερθούν στον φάκελο 
της αγωγής 2519/2020, στον οποίο έγινε ανάλογο 
πρακτικό αναφορικά με την αίτηση. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 2913/2020 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

 

 

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 
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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 29.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

8186/17 ορίζεται για  ακρόαση  στις 16.09.2021  στις (10:30) 

21691/18 ορίζεται για ακρόαση στις 08.10.2021  στις (10:30) 

3989/19 ορίζεται για ακρόαση στις 12.10.2021 στις (10:30) 

6999/20 ορίζεται για ακρόαση στις 13.10.2021 στις (10:30) 

7430/20 ορίζεται για ακρόαση στις 13.10.2021 στις (10:30) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 26.05.2021 (09:00) 

7428/20 

13833/20 

1505/21  

8013/20 Απάντηση για κατ. 1 και επίδοση για κατ. 2 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
13535/20 Ορίζεται για επίδοση στις 13.04.2021 στις 09:00 π.μ. 

13536/20 Ορίζεται για απόδειξη στις 13.04.2021 στις 09:00 π.μ.  Να κλητευθεί ο 

Μ.1 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

11748/20 

11749/20 

11751/20 

11753/20 

11754/20 

13534/20 

13539/20 

13542/20 

7433/20 Διακόπηκε λόγω μη επίδοσης για τον κατηγορούμενο 2 

 

 

 



 
 

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 29.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

2908/20 ορίζεται στις 21.9.21 (10:30)  

20582/19 ορίζεται στις 21.9.21 (10:30) (κατηγορία 4)  

13896/19 ορίζεται στις 21.9.21 (09:00) (χωρίς μάρτυρες)  

6091/19 ορίζεται στις 21.9.21 (10:30) 

6072/19 ορίζεται στις 21.9.21 (10:30)  

13116/17 ορίζεται στις 15.6.21 (10:30)  

13117/17 ορίζεται στις 15.6.21 (09:00) (χωρίς μάρτυρες)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

14913/20 ορίζεται στις 17.05.21 (9:00) 

3015/20 ορίζεται στις 17.05.21 (9:00) 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 17.5.21 

11230/20 

11231/20 

11233/20 

11235/20 

11236/20 

11239/20 

14548/20  14558/20 

14549/20  14557/20 

14550/20  14554/20 

14551/20  14555/20 

14552/20  14556/20 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

29/3/2021 

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 29.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

4439/19 Γεγονότα και Ποινή για κατ. στις 15.4.21  και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

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

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. (Στην πιο πάνω υπόθεση θα 

ληφθούν υπόψη οι υποθέσεις 3096/19, 4473/19 και 9660/19) 

 

14818/18 ακρόαση για κατ. 1 στις  28.9.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

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

και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

3435/19 ακρόαση για κατ. 1 και 2 στις 28.9.21  και ώρα 10.30 π.μ.  Ο 

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

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

4437/19 ακρόαση για κατ. 1-3 στις  29.9.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

του  κατ.  1-3 να τους ενημερώσει να είναι παρόντες κατά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

5250/19 ακρόαση για κατ.  1-3 στις  30.9.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

των κατ. 1-3 να τους ενημερώσει να είναι παρόντες κατά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

8173/20 ακρόαση για κατ. στις  28.9.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος του  

κατ. να τον ενημερώσει να είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και ώρα 

που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

 

 

Για επίδοση στις 19.5.21 οι υποθέσεις: 

14583/20 μέχρι 14593/20 και 17512/20 μέχρι 17517/20 

 

 

 

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 29.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

1153/18 oρίζεται για ακρόαση στις 5.7.21 (10:30) 

11606/18 oρίζεται για ακρόαση στις 9.7.21 (10:30) 

19916/18 ορίζεται για ακρόαση στις 9.7.21 (10:30)  

19579/19 ορίζεται για ακρόαση στις 15.9.21 (10:30)  

21529/19 ορίζεται για ακρόαση στις 15.9.21 (10:30)  

11697/20 ορίζεται στις 15.9.21(10:30) (Aκρόαση Κ/ριες 1+4, Γ+Π Κ/ριες 2+3) 

  

AΠΑΝΤΗΣΗ 

20585/19 στις 11.5.21 (09:00) 

14891/20 στις 11.5.21 (09:00) 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ 

13696/18 για Κ1 9.4.21 09:00 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για εξέταση στις 11.5.21 (09:00) 

690/20 

786/20 

55/21 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 11.6.21 (09:00) 

16168/20 

16169/20 

16171/20 

16172/20 

16173/20 

16174/20 

 



 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

29 Μαρτίου 2021 
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 29.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

• 301/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2822/20 ορίζεται για Απάντηση για κατηγορούμενους 2 και 3 και 

Επίδοση για κατηγορούμενο 1 τελευταία φορά στις 21.04.2021 

στις 9:00 π.μ. 

• 5079/20 ορίζεται για Απάντηση στις 21.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5620/20 ορίζεται για Απάντηση στις 21.04.2021 στις 9:00 π.μ.  

• 20672/19 ορίζεται για Απάντηση για κατηγορούμενο 1 στις 

27.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4101/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1232/20 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγορούμενο 1 στις 

23.04.2021 στις 9:00 π.μ, για κατηγορούμενο 2 απορρίπτεται 

λόγω μη επιδοσης. 

• 1446/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4225/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.04.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4332/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.04.2021 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 15.07.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 29.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 24.05.2021 

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
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Μ. ΤΟΥΜΑΖΗ,  

Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΑΙ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

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

1 
 

33/21 Γονική Μέριμνα 15.4.2021 
(08:30) 

Απόδειξη 
Το πρωτοκολλητείο να 
ενημερώσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης 

2 
 

43/19 Διατροφή 
(Αίτηση διά 
κλήσεως 
12.3.21) 

13.4.21 Επίδοση 

3 
 

128/20 Διατροφή 
 

--- Εκδόθηκε κατόπιν 
απόδειξης τελικό 
διάταγμα διατροφής για 
το ποσό των €500.- από 
1.4.21 

4 
 

180/20 Διατροφή 
(Αίτηση ημερ. 
10.12.20 για 
συμπλ/κή) 

19.4.21 – 11:00 Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) 
----------      
ΚΥΡΙΩΣ και ΠΡ/Δ την 
ίδια μέρα για οδηγίες 
Προσωρινό διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε 

5 
 

187/20 Διατροφή  14.5.21 Οδηγίες 
Να ακολουθηθούν οι 
Θεσμοί  

6 
 

240/20 Διατροφή 16.4.21 Δήλωση Συμβιβασμού  
Διάδικοι παρόντες 

7 
 

263/20 Διατροφή 
 

27.5.21 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 
 

8 
 

19/21 Διατροφή 
 

27.5.21 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 

9 
 

15/21 Διατροφή 
(Κυρίως και 
Προσωρινό) 
 

30.4.21 Δήλωση Συμβιβασμού 
Διάδικοι παρόντες 

10 11/21 Διατροφή 27.5.21 Επίδοση 

 
 
11 

 
 
31/20 

 
 
Γονική Μέριμνα 

 
 
27.5.21 

ΚΕΘ 
Συμπλήρωση 
δικογράφων μέχρι τότε 
 

12 298/20 Γονική Μέριμνα 23.4.21 Απόδειξη 

13 21/21 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως και 
προσωρινό) 

26.4.21 Επίδοση 
Το  προσωρινό σε ισχύ 
μέχρι τότε 

14 24/21 Γονική Μέριμνα 30.4.21 Δήλωση Συμβιβασμού 



 
 

 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 
 

15 26/21 Γονική Μέριμνα 27.5.21 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 
 

16 30/21 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως και 
Προσωρινό) 

20.4.21 Επίδοση 
Το προσωρινό σε ισχύ 
μέχρι τότε 
 

17 31/21 Γονική Μέριμνα 22.4.21 ΚΕΘ 
Το προσωρινό σε ισχύ 
μέχρι τότε 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 
 

18 36/21 Γονική Μέριμνα 24.6.21 Απόδειξη 
Το πρωτοκολλητείο να 
ειδοποιήσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης 

19 37/21 Γονική Μέριμνα 27.5.21 Επίδοση 
 

20 40/21 Γονική Μέριμνα 
(κυρίως και 
μονομερής) 

23.4.21 Επίδοση 

21 42/21 Γονική Μέριμνα 24.6.21 Απόδειξη 
Το πρωτοκολλητείο να 
ειδοποιήσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης 

22 4/21 Περιουσιακές 
Διαφορές 
(κυρίως και 
μονομερής) 

23.4.21 Επίδοση 

23 5/21 Περιουσιακές 
Διαφορές 

27.5.21 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 

24 5/19 Περιουσιακές 
Διαφορές 

15.4.21(09:00) Δήλωση Συμβιβασμού 
Διάδικοι παρόντες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 29.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

934/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. 

182/17   Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο 

λόγω παλαιότερων ακροάσεων με τις οποίες θα είναι απασχολημένο, δεν 

μπορεί να προχωρήσει στην ακρόαση της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου θα δοθεί 

μια νέα ημερομηνία ακρόασης, στην παρουσία των συνηγόρων. 

329/18  Αναμένεται η θέση των Καθ’ ων η Αίτηση αναφορικά με τα 

όσα έχουν δηλώσει στο Δικαστήριο την προηγούμενη φορά, ότι εξετάζεται το 

αίτημα της Αιτήτριας για μετατροπή της σύμβασης απασχόλησης της σε 

αορίστου διαρκείας.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

Δικαστήριο. 

362/18, 363/18, 238/19, 239/19, 240/19 Οι υποθέσεις έχουν παραμείνει για 

οδηγίες για σκοπούς εξέτασης του ενδεχομένου διευθέτησης τους.  Ως εκ 

τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 

επικοινωνήσουν με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο 

τηλέφωνο 22369705 ή να αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 

22660551 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

709/14 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

68/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 24/06/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 07/07/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

347/19 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 24/06/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 08/07/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

350/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 24/06/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 07/07/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

368/19 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 09/06/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 26/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

223/20 

 

 

 

 

Δίνεται παράταση του χρόνου καταχώρησης των ενόρκων 

δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 31/05/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/06/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

382/20 

 

 

 

Το Ταμείο να καταχωρήσει το Παράρτημα Τύπος Αρ. 25. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 09/06/21 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 - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 29/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

383/19 Δίδεται άδεια στην πλευρά του Αιτητή να συμμορφωθεί με 

το διάταγμα ημερ. 26/11/2020 μέχρι την 10/6/2021.  Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 17/6/2021. 

353/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 9/6/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

2/6/2021 για τις προθέσεις τους. 

Συν. αιτ. 49/19 κ.α. Οι υποθέσεις ορίζονται για ακρόαση την 17/1/22 η ώρα 

10.00 π.μ. 

517/15 κ.α. Λόγω παλαιότερων υποθέσεων και επειδή το Δικαστήριο 

θα είναι απασχολημένο με την συν. ακρόαση με αρ. 516/13 

δεν παρέχεται χρόνος να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση 

της οποία αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται 

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

275/18 Λόγω παλαιότερων υποθέσεων και επειδή το Δικαστήριο 

θα είναι απασχολημένο με την συν. ακρόαση με αρ. 516/13 

δεν παρέχεται χρόνος να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση 

της οποία αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται 

εκ νέου για ακρόαση την 22/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

1011/13 Ενώπιον του Δικαστηρίου εκκρεμεί η συνέχιση της 

ακρόαση στην αιτ. 516/13.  Οι δύο πλευρές όμως να 

παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

205/14 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 13/5/2021.  Οι πλευρές 

να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 6/5/2021 για τις 

προθέσεις τους και το αποτέλεσμα της προσπάθειας για 

διευθέτηση. 

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. 


