
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

2222/19 Κλήση για οδηγίες ημερ. 11.11.2020 και 13.11.2020:  Εκ συμφώνου εκδίδεται 

διάταγμα για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων και από τις 

δύο πλευρές, η οποία θα γίνει μέχρι 17.6.2021.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

17.6.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

1536/18 Η Αίτηση ημερ. 7.8.2020 ορίζεται για οδηγίες 10.5.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

2736/15 Δόθηκε άδεια στον κ. Σωφρονίου και αποσύρθηκε από δικηγόρος της 

Ενάγουσας.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 2.7.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

637/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 17.6.2021, η ώρα 09.00. 

 

2584/14 Η ακρόαση της αίτησης 17.12.2018 αναβάλλεται.  Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά 

περίπτωση σε βάρος των Αιτητών.  Η δικηγόρος του Εναγόμενου να αναλάβει 

να παρουσιάσει τον Εναγόμενο κατά την ημέρα που θα οριστεί για ακρόαση. 

 

 

2535/19 Εκ συμφώνου το προσωρινό Διάταγμα ημερ. 11.11.2019 το οποίο κατέστη 

απόλυτο στις 7.2.2020 τροποποιείται ως το κείμενο που έχει καταχωριστεί 

στο φάκελο του Δικαστηρίου και από τις δύο πλευρές και έχει σημειωθεί ως 

Τεκμ.Α. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

110/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β και Γ 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 30.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2958/20 Εκ συμφώνου εκδίδεται προσωρινό διάταγμα ως η παρ.Β της Αίτησης.  

Περαιτέρω, εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Γ της Αίτησης.  Η 

προθεσμία που καθορίζεται στην παρ.Γ της Αίτησης εκ συμφώνου 

διαφοροποιείται ώστε να είναι 15 μέρες από την έκδοση του διατάγματος.  

Εκ συμφώνου η φράση «κατά παράβαση…. 608/20» στο τέλος της παρ.Γ(α) 

της αίτησης διαγράφεται.  Τα εκδοθέντα διατάγματα ως παρ.Β και Γ της 

Αίτησης ως ανωτέρω καθίσταται απόλυτα.  Κάθε πλευρά θα επωμισθεί τα 

έξοδα της.   

 

Η αίτηση 18.3.2021 σε σχέση με την παρ.Α της αίτησης ορίζεται για επίδοση 

20.4.2021, η ώρα 09.00. 

  

Η αίτηση ημερ. 15.12.2020 και τα προσωρινά διατάγματα Α, Β, Γ και Δ της 

αίτησης ορίζονται για επίδοση στους Καθ’  ων η Αίτηση 1 και 2 στις 20.4.2021, 

η ώρα 09.00.  Τα προσωρινά διατάγματα υπό παρ. Α και Β σε ισχύ μέχρι τότε.  

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

1282/20 Η αίτηση ημερ. 17.11.2020 και η αγωγή ορίζονται για απόδειξη εναντίον του 

Εναγόμενου 2 στις 14.6.2021, η ώρα 09.00 εκτός και αν ο Εναγόμενος 2 

καταχωρίσει Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

1429/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 11.6.2021, η ώρα 09.00.  Οι Εναγόμενοι να 

καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να προβούν σε 

επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε. 

 

3026/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 28.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 



305/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 16.6.2021, η ώρα 09.00 ώστε να 

προγραμματιστεί από το φυσικό Δικαστή της. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

17/21 Η Αίτηση ημερ. 1.2.2021 ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 27.5.2021, η ώρα 

09.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

30.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 15/21   Αίτηση ημερ. 20.1.2021 και Διάταγμα ημερ. 

22.1.2021 

H Αίτηση και το Διάταγμα ορίζονται για οδηγίες 

αναφορικά με τους Εναγόμενους αρ. 1, 3 – 6, 8 

– 18 και 20 – 25 την 13.4.2021 ώρα 8.45π.μ.. Οι 

Εναγόμενοι αρ. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 24 

και 25 να καταχωριστούν μέχρι τότε. Το 

Προσωρινό Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

τότε.  

Για την Εναγόμενη αρ. 6 να καταχωριστεί μέχρι 

τότε το Σημείωμα Εμφάνισης. 

Για τις Εναγόμενες αρ. 2, 7 και 19 εξεδόθησαν 

διατάγματα το λεκτικό των οποίων έχει 

αποσταλεί στους συνήγορους με ηλεκτρονικό 

μήνυμα. 

 

Αγωγή αρ. 1901/20 Οι δύο αιτήσεις ημερ. 19.3.2021 ορίζονται για 

απόδειξη την 26.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Καμία 

διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1081/20 Η αίτηση ημερ. 15.9.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 986/20 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Αγωγή αρ. 727/20 Δίδεται άδεια για τροποποίηση του κλητηρίου 

Εντάλματος η οποία να γίνει ενώπιον του 

Πρωτοκολλητή. Η αίτηση ημερ. 21.7.2020 

ορίζεται τελευταία φορά την 5.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. Σε περίπτωση που δεν έχει 

καταχωριστεί ‘Εκθεση Απαιτήσεως μέχρι τότε η 



αγωγή υπόκειται σε απόρριψη. Έξοδα υπέρ των 

Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 469/19 Η αίτηση ημερ. 4.6.2019 απορρίπτεται. Κάθε 

πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1200/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

13.10.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3906/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

18.10.2021 ώρα 10.30π.μ..  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 5477/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 26.4.2021 ώρα 

8.45π.μ. Οποιαδήποτε αίτηση καταχωριστεί για 

τροποποίηση να οριστεί εκείνη την ημερομηνία. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

30.3.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 19/21 Η αίτηση ημερ. 25.1.2021 και το προσωρινό διάταγμα 

ημερ. 1.2.2021 επαναορίζονται για ακρόαση την 

12.4.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2190/19 Η αίτηση ημερ.19.12.2019 απορρίπτεται άνευ βλάβης 

του δικαιώματος καταχώρισης νέας. Τα έξοδα 

επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των 

Εναγομένων. 

 

Αγωγή αρ. 111/19  Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  

 

Αγωγή αρ. 1510/17 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 5.10.2021 ώρα 

10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3074/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 6.10.2021 ώρα 

10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4526/12 κ.α. Λόγω του ότι η αγωγή βρίσκεται στο πρόγραμμα άλλου 

Δικαστή αυτή επαναορίζεται για ακρόαση την 12.5.2021 

ώρα 10.30π.μ.. 

 

Αίτηση αρ. 214/20 Εν όψει του λόγου που προβάλλεται η αίτηση 

επαναορίζεται για οδηγίες την 26.4.2021 ώρα 8.45π.μ.. 

Η Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, 
ΤΗΝ 30-2-2021 

 

Διαχ. Αρ. 118/20 Η Αίτηση ημερ. 17/2/20 εγκρίνεται.  Η κυρίως αίτηση 
ορίζεται για επίδοση την 10/6/21 ώρα 09:00. 

 

Διαχ. Αρ. 477/10 Επαναορίζεται στις 10/6/21 ώρα 09:00.  Τελικοί 
λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 31/5/21. 
Ενόψει του ότι η διαχειρίστρια παρέλειψε να 
συμμορφωθεί με τις οδηγίες ημερ. 17/12/20 
εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της το οποίο ορίζεται για 
έλεγχο την ίδια ημερομηνία και ώρα.  

 

Διαχ. Αρ. 564/12 Επαναορίζεται στις 10/6/21 ώρα 09:00.  Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
31/5/21. 

 

Διαχ. Αρ. 87/19 Επαναορίζεται για Απόδειξη την 19/4/21 ώρα 
09:00.   

 

Διαχ. Αρ. 370/03 Επαναορίζεται την 15/11/21 ώρα 09:00. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
29/10/21. Διαχειριστής παρών. 

 

Διαχ. Αρ. 369/03 Επαναορίζεται την 15/11/21 ώρα 09:00. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
29/10/21. Διαχειριστής παρών. 

 



Αγωγή αρ. 1137/20 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα τροποποίησης ως 
οι παράγραφοι Α, Β και Γ της αίτησης ημερ. 29/6/20. 

 

Αγωγή αρ. 948/20 Η αίτηση ημερ. 29/12/20 ορίζεται για Απόδειξη την 
2/4/21 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 2205/19 Η αίτηση ημερ. 14/7/20 επαναορίζεται για Επίδοση 
την 10/6/21 ώρα 09:00. 

Αγωγή αρ. 1281/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22/3/22 ώρα 
10:30. 

Αγωγή αρ. 3788/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 22/3/22 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 459/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 25/2/22 ώρα 09:00.   

 

Γεν. Αίτηση 258/15 Η Αίτηση ημερ. 18/12/20 ορίζεται για Ακρόαση 
(οικονομική εξέταση) την 10/6/21 ώρα 09:00. Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 31/5/21.  Εκδίδεται 
Ε/Σ εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 το οποίο 
ορίζεται για Έλεγχο την ίδια ημερομηνία και ώρα.  
Έξοδα επιφυλάσσονται.   

 

Αγωγή αρ. 2392/20 Η αίτηση ημερ. 12/2/21 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με επιφύλαξη δικαιωμάτων και με 
έξοδα υπέρ του Εναγόμενου τα οποία θα 
πληρωθούν στο τέλος της αγωγής.   

 

Παρ. αρ. 51/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 17/5/21 ώρα 08:30.  
Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι για την ακρόαση και 
δεν θα τους δοθεί άλλη ειδοποίηση.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τ  

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΕΝΩΠΙΟΝ  

M.ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.3.21 

 

 

Aρ. Διαχ. 225/16 Ορίζεται 30.6.21 ώρα 9:00 π.μ. για Τελικούς 

λογαριασμούς.  Οι διαχειριστές να είναι παρόντες. 

 

Αρ. Διαχ. 370/17 Ορίζεται στις 30.9.21 ώρα 9:00 π.μ. για 

Ενδιάμεσους λογαριασμούς.  Ο διαχειριστής να 

είναι παρών. 

 

Αρ. Διαχ. 485/15 Ορίζεται στις 30.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Να κατατεθούν 

Απογραφή και Τελικοί λογαριασμοί. Το ένταλμα 

σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον της 

διαχειρίστριας στις 16.11.20 να δοθεί άμεσα για 

εκτέλεση. 

 

Αρ. Διαχ. 155/11 Ορίζεται στις 30.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Στο μεταξύ να 

κατατεθούν Τελικοί λογαριασμοί.  Ο διαχειριστής να 

είναι παρών. 

 

Αρ. Διαχ. 195/09 Ορίζεται στις 30.6.21 ώρα 9:00 π.μ.  Στο μεταξύ να 

κατατεθούν Τελικοί λογαριασμοί.  Οι διαχειριστές να 

είναι παρόντες. 

 

Γεν. Αίτ. 295/14 Η Αίτηση ημερ. 2.6.20 ορίζεται για Ακρόαση στις 

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



καταχωρηθεί μέχρι 10.5.21.  Έξοδα στην πορεία.  

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση 

2 να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

Αρ. Παραπ. 8/18 Αίτηση ημερ. 12.2.21.  Ορίζεται για Ακρόαση στις 

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

καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 

στην πορεία (με γραπτές αγορεύσεις).  Την ίδια 

μέρα για Οδηγίες η παραπομπή. 

 

Αρ. Αγωγής 3441/14 Η αγωγή σε σχέση με τον Εναγόμενο 3 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 3.6.21 με σκοπό τον συμβιβασμό.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 842/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 5.10.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3071/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 4.10.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1654/19 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 13.10.22 ώρα 

10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2761/19 Αίτηση ημερ. 19.3.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 

παράγραφος 1 της αίτησης.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 958/20 Αίτηση ημερ. 19.3.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 

αίτηση.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  30/3/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

3191/20 – Αίτηση ημερ. 19.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 25.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.   

 

331/21 – Αίτηση ημερ. 19.3.21 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα/Αιτητή και εναντίον της 

Εναγομένης (2) Καθ΄ης η Αίτηση τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €700 

πλέον ΦΠΑ. 

 

1005/19- Αίτηση ημερ. 8.1.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 14.5.21 και ώρα 8:30.  ΄Εκθεση Απαίτησης 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

13/21 



Η αίτηση αναφορικά με τους Καθ΄ ων η Αίτηση 4, 5 ορίζεται για οδηγίες στις 

12.5.21 και ώρα 9:00. ΄Ενσταση από τον Καθ΄ ου η Αίτηση 4  να καταχωρηθεί  

μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Δεν υπάρχει καταχωρημένη στο 

φάκελο της υπόθεσης η ένσταση του Καθ΄ ου η Αίτηση 5.   

 

2166/17 

Για ακρόαση στις 2.2.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

 

2595/20 – Αίτηση ημερ. 19.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 31.5.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

1250/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 1.6.21 η πλευρά της Εναγομένης 2 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 τον Εναγόμενο 2 την 1.6.21 και ώρα 9:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 

του Ενάγοντα. 

 

1681/16 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για προγραμματισμό στις 14.4.21 και ώρα 9:00.  Η 

παρουσία του δικηγόρου του Ενάγοντα κρίνεται απαραίτητη.  

 

1489/14 



Ακρόαση στις 1.12.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής. 

 

58/09 – Αίτηση ημερ. 18.12.20 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση την 1.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

 

686/17 

Ακρόαση στις 3.2.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

2671/19 – Αίτηση ημερ. 16.7.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 13.4.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στη πορεία 

της αίτησης.  Δεν βρίσκεται καταχωρημένη υπεράσπιση και ανταπαίτηση στο 

φάκελο του Δικαστηρίου.  

 

1354/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 31.5.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

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

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

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

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

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

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 31.5.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

 

1902/19 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 31.5.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

2425/19 



Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο ο χρόνος εντός του οποίου η 

πλευρά των Εναγομένων θα δώσει λεπτομέρειες σύμφωνα με το διάταγμα 

ημερ. 5.2.21 παρατείνεται μέχρι 12.5.21.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

12.5.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

2602/17 

Ακρόαση στις 4.2.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

191/10 – Αίτηση ημερ. 2.3.21 

Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας χωρίς 

έξοδα.    

1894/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για απόδειξη στις 2.4.21 και ώρα 9:30.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  Δεν βρίσκεται καταχωρημένη στο φάκελο της υπόθεσης η ένορκη 

δήλωση. 

 

199/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 1.6.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και τελικοί 

λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  Σε περίπτωση που 

οι τελικοί λογαριασμοί κατατεθούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή η 

παρούσα διαχείριση να τεθεί εκτός Πινακίου.  

 

592/15 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Μαρίας Δημητρίου (διαχειρίστριας).  

Όταν συλληφθεί να προσαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.  Η υπόθεση ορίζεται 

για έλεγχο και για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 1.6.21 και ώρα 9:00.  

 

158/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο την 27.5.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και 

τελικοί λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως. Ο 

διαχειριστής να ενημερωθεί από τους δικηγόρους να είναι παρών κατά την πιο 

πάνω ημερομηνία.  Η παρουσία του δικηγόρου του διαχειριστή κρίνεται επίσης 

απαραίτητη.  Σε περίπτωση που οι τελικοί λογαριασμοί κατατεθούν και 



εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή η παρούσα διαχείριση να τεθεί εκτός 

Πινακίου.  

 

125/13 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 21.5.21 και ώρα 9:00.  Το γραφείο του κ. 

Μιχάλη Ιωάννου να ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο να είναι παρών.  

 

1258/18 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1.6.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και των δύο 

πλευρών και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  30.3.21 

 

 

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

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

 

669/20 

Η αίτηση ημερ. 26.6.20 ορίζεται στις 11.5.21 για Οδηγίες, για να εκδοθούν 

οδηγίες δυνάμει των παραρτημάτων που έχουν καταχωρήσει οι Ενάγοντες και 

Εναγόμενοι, ώρα 09.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα καμία διαταγή  

 

409/20 

Η διά κλήσεως αίτηση ημερ. 12.2.21 απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος 

καταχώρησης νέας και χωρίς οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα.   

 

Η μονομερής αίτηση ημερ. 12.2.21 απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.  Συνακόλουθα το εκδοθέν διάταγμα το οποίο εκδόθη 

δυνάμει αυτής την 18.2.21, ακυρώνεται.  Καμία διαταγή για έξοδα.  



 

2804/20 

Η αίτηση ημερ. 19.3.21 ορίζεται στις 13.5.21 για να της επιληφθεί η φυσική της 

Δικαστής 

Έξοδα σήμερα καμία διαταγή  

 

389/21 

Η αίτηση ημερ. 19.3.21 ορίζεται για εξέταση και για να της επιληφθεί η φυσική 

της Δικαστής στις 13.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

2209/20 

Η αίτηση ημερ. 12.2.21 ορίζεται στις 11.6.21 που είναι ορισμένη και η κλήση 

για οδηγίες εκ μέρους των Εναγόντων, για να της επιληφθεί η φυσική της 

Δικαστής, ώρα 09.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1138/20 

Η αίτηση ημερ. 28.7.20 ορίζεται στις 18.6.21 που είναι ορισμένη η κλήση για 

οδηγίες, για να της επιληφθεί η φυσική της Δικαστής 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης 

 

436/20 

Η αίτηση ημερ. 19.3.21 ορίζεται στις 12.5.21 για να της επιληφθεί η φυσική της 

Δικαστής, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

193/20 

Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για οδηγίες στις 14.5.21 για να τεθεί ενώπιον 

της φυσική της Δικαστού, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης έκθεσης υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 4 

καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  30.3.21 

 

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  30.3.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

3308/09 

H αίτηση ημερ. 18.12.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 28.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και 24.6.21  

€1000 εγγύηση η Καθ΄ ης η αίτηση – Εναγόμενη για να είναι παρούσα 

Έξοδα σήμερα στην πορεία  

 

3422/14 

Ακρόαση 21.10.21, 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  

 



348/15 

Η αίτηση ημερ. 18.12.20 ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό και για 

έλεγχο των ενταλμάτων σύλληψης, στις 28.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 

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

Αίτηση 1 και 2, τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι και την ημερομηνία 

και ώρα που έχει οριστεί η αίτηση και ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του 

Δικαστηρίου 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της  

 

4029/15 

22.6.21, ώρα 09.00 π.μ. για οδηγίες και συμμόρφωση δυνάμει τη Δ.30,  

Περαιτέρω εκδίδεται διάταγμα ως ακολούθως: 

O χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από 

πλευράς Εναγόμενης 3 επεκτείνεται μέχρι και την 17.6.21 

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

 

5439/15 

Ακρόαση 2.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1821/16 

Ακρόαση 27.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2314/17 

Ακρόαση 25.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

564/19 

Η αίτηση ημερ. 15.5.20 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγομένων 1 

και 2, 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  

 



757/19 

Ακρόαση 1.11.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1110/19 

Εκδίδονται οι ακόλουθες οδηγίες αναφορικά με την καταχώρηση και ανταλλαγή 

της έγγραφης μαρτυρίας η οποία θα προσαχθεί:   

• H Απαίτηση και η Ανταπαίτηση θα δικαστούν μαζί 

• Η Ενάγουσα θα καταχωρίσει και θα παραδώσει την έγγραφη μαρτυρία 

στους υπόλοιπους διαδίκους εντός 60 ημερών από σήμερα 

• Ο Εναγόμενος θα καταχωρίσει και θα παραδώσει την έγγραφη μαρτυρία 

του στους υπόλοιπους διαδίκους εντός 60 ημερών από την παράδοση 

σε αυτόν της μαρτυρίας της Ενάγουσας 

Ακρόαση 29.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

192/20 

Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 30.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

575/20 (αίτηση ημερ. 18.12.20) 

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

εντάλματος σύλληψης στις 30.6.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Την ίδια ημερομηνία ορίζεται και για επίδοση στον Εναγόμενο 3. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Εναγόμενης , το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι και την ημερομηνία που έχει οριστεί η αίτηση και/ή μέχρι 

νεωτέρας διαταγής του Δικαστηρίου  

Έξοδα σήμερα σε σχέση με την Εναγόμενη 5 στην πορεία και το αποτέλεσμα 

της αίτησης 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τον Εναγόμενο 3 καμία διαταγή  



 

2513/20 

Η αίτηση ημερ. 12.2.21 ορίζεται για οδηγίες στις 24.6.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης των Εναγομένων 1 και 2 

επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

 

 

2883/20 

Εκδίδεται απόφαση  

 

3071/20 

Η αίτηση ημερ. 19.3.21 ορίζεται για απόδειξη, με ένορκο δήλωση, την 19.5.21, 

ώρα 08.45 π.μ. 

Έξοδα καμία διαταγή για σήμερα.  

 

3072/20 

Η αίτηση ημερ. 19.3.21 ορίζεται για απόδειξη, με ένορκο δήλωση, την 20.5.21, 

ώρα 08.45 π.μ. 

Έξοδα καμία διαταγή για σήμερα  

 

45/21 (αίτηση ημερ. 19.3.21) 

Η αίτηση ημερ. 19.3.21 ορίζεται για απόδειξη, με ένορκο δήλωση, την 24.5.21, 

ώρα 08.45 π.μ. 

Έξοδα καμία διαταγή για σήμερα  

 

Αίτηση αρ. 107/21 

Η αίτηση για οδηγίες ημερ. 11.3.21 εγκρίνεται. 

 

(Κυρίως αίτηση ημερ. 11.3.21 με αριθμό 107/21) – Εκδίδεται διάταγμα ως οι 

παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 



Πιστοποιημένο αντίγραφο του παρόντος διατάγματος να καταχωρηθεί στον 

Έφορο Εταιρειών εντός 15 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος 

Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 4 ημερών από σήμερα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 

 

 

 

 

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 30.03.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 125/21 Αίτηση ημερ. 10.02.2021 και Διάταγμα ημερ. 12.02.2021.  Το 

προσωρινό διάταγμα ορίζεται εκ νέου επιστρεπτέο 

14.04.2021 στις 9:00 π.μ. Την ίδια μέρα για Επίδοση η 

Αίτηση ημερ. 10.02.2021.  Το προσωρινό διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 3159/20 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 3047/20 Η Αίτηση ημερ. 19.03.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

12.04.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.   

Αγωγή αρ. 2775/20 Η Αίτηση ημερ. 19.03.2021 ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη 

08.04.2021 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί τυχόν 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.  Χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 2172/20 Η Αίτηση ημερ. 19.03.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

16.04.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.  



Αγωγή αρ. 1970/20 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα όπως έκαστος διάδικος 

αποκαλύψει ενόρκως όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή 

του και αφορούν τα επίδικα ζητήματα εντός 60 ημερών από 

σήμερα.  Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι ανταλλάξουν 

αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψουν εντός της ίδιας 

περιόδου.  Περαιτέρω, δίδονται οδηγίες στην εναγόμενη να 

καταχωρήσει ειδοποίηση παραδοχής γεγονότων προς την 

ενάγουσα εντός 30 ημερών από σήμερα.  Τυχόν ειδοποίηση 

παραδοχής 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 

κλήσης και αγωγής στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 640/20 Η Αίτηση ημερ. 18.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 128/20 Η Αίτηση για απόφαση ημερ. 31.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της ενάγουσας και εναντίον της 

εναγόμενης όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή 

και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της αγωγής.   

Αγωγή αρ. 2215/20 Την έχει επιληφθεί ο κ. Χρ. Παπαλλάς, Ε.Δ.  

Αγωγή αρ. 2812/19 Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα για τους ενάγοντες.  Εντός της περιόδου αυτής να 

εφοδιάσουν με αντίγραφα την πλευρά της εναγόμενης.  Η 

Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία όχι εναντίον της εναγόμενης.   

Αγωγή αρ. 2122/19 Η Αίτηση ημερ. 09.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’  ης η Αίτηση 

το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία.   

Αγωγή αρ. 1945/19 Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρήσει 

κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 



εντός 45 ημερών από σήμερα και όπως εφοδιάσει με 

αντίγραφα κάθε διάδικο μέρος.  Η Αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες 24.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1482/19 Η Αίτηση ημερ. 15.07.2020 ορίζεται για Απόδειξη (τελευταία 

φορά) 12.05.2021 στις 9:00 π.μ. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί δύο καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1047/19 Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα για τους εναγόμενους.  Εντός της ίδιας περιόδου να 

παραδώσουν αντίγραφα στην πλευρά της ενάγουσας.  Η 

Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία αλλά όχι εναντίον της ενάγουσας.   

Αγωγή αρ. 29/19 Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρήσουν και 

εφοδιάσουν με αντίγραφα κάθε διάδικο μέρος, καταλόγου 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα εντός 

45 ημερών από σήμερα.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

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

Αγωγή αρ. 2398/18 Αίτηση ημερ. 20.12.2019.  Εκδόθηκε εκ συμφώνου 

διάταγμα.  Έγινε στην παρουσία των δικηγόρων.   

Αγωγή αρ. 29/18 Ορίζεται για Ακρόαση 08.12.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.   

Αγωγή αρ. 1632/15 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 02.11.2021 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 5062/14 Ορίζεται για Ακρόαση 03.11.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.   

Αγωγή αρ. 116/14 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 04.11.2021 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 4088/13 Αναβάλλεται και ορίζεται για Ακρόαση 22.09.2021 και ώρα 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των 

εναγομένων.   

Αγωγή αρ. 858/12 Ορίζεται για Οδηγίες 28.04.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.   



Γεν. Αίτηση 260/18 Ορίζεται για Απόδειξη 02.06.2021 στις 9:00 π.μ. Χωρίς 

έξοδα.  

Γεν. Αίτηση 130/15 Η Αίτηση ημερ. 18.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του καθ’  ου η αίτηση 

το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Έξοδα της 

αίτησης στην πορεία.  Ο δικηγόρος του Καθ’  ου η Αίτηση να 

ενημερώσει τον πελάτη του για τα πιο πάνω.   

Γεν. Αίτηση 673/13 Η Αίτηση ημερ. 18.12.2020 ορίζεται για Επίδοση 24.05.2021 

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

Γεν. Αίτηση 227/94 Η Αίτηση ημερ. 21.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Δικηγόροι και διάδικοι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία.   

Γεν. Αίτηση 273/19 Δεν ανευρέθηκε ο φάκελος.  

Αίτηση/Έφεση 57/21 Η μονομερής αίτηση ημερ. 26.03.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης.  Η κυρίως αίτηση η οποία είναι 

ορισμένη 26.05.2021 ορίζεται για Οδηγίες στις 09.04.2021 

και ώρα 9:00 π.μ. Η ημερ. 26.05.2021 ακυρώνεται.  Χωρίς 

έξοδα.   

Εταιρεία 127/21 Εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης της Καθ’  ης η Αίτηση 

εταιρείας με έξοδα όπως υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.   

Εταιρεία 109/21 Ορίζεται για Οδηγίες 31.03.2021 στις 9:00 π.μ. Ο δικηγόρος 

της Αιτήτριας να είναι παρών.   

Εταιρεία 65/21 Ορίζεται για Απόδειξη 21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Δίδονται 

οδηγίες για δημοσίευση της γνωστοποίησης της αίτησης και 

της ημερομηνίας ακρόασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και σε μιαν εφημερίδα παγκύπριας και 

καθημερινής κυκλοφορίας τουλάχιστον 10 μέρες πριν την 

πιο πάνω δικάσιμο.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 3408/14 Αναβάλλεται η ακρόαση.  Ορίζεται για Προγραμματισμό της 

ακρόασης 02.06.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.   

Αγωγή αρ. 2610/14 Αναβάλλεται και ορίζεται για προγραμματισμό της 

ακρόασης02.06.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

Συν. Αγωγές 4643/13 

                      4646/13 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης 01.06.2021 

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

Αγωγή αρ. 4616/13 Η Αίτηση ημερ. 04.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες 03.06.2021 

στις 9:00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή αρ. 2029/13 Αναβάλλεται η ακρόαση της αγωγής.  Ορίζεται για 

Προγραμματισμό 01.06.2021 στις 9:00 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 30.03.2021 
 

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

Το παρόν Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί νωρίτερα των ενώπιον του υποθέσεων που είναι ορισμένες την 
Παρασκευή 02.04.2021, λόγω κωλύματος την 02.04.2021. Δικηγόροι που επιθυμούν να στείλουν email για τις 

υποθέσεις της 02.04.2021, μπορούν να το πράξουν σήμερα/αύριο μέχρι ώρα 9:30 π.μ.  
 

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 5828/2001 Η ώρα είναι 9:19 π.μ.. Οι Καθ’ ων η αίτηση είναι απόντες. 
Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης των Καθ’ ων η αίτηση, τα 
οποία όμως να μην εκτελεστούν, ενόψει του λόγου που 
τίθεται για την απουσία τους και του γεγονότος ότι 
εκπροσωπούνται από δικηγόρο, που θα φροντίσει να τους 
παρουσιάσει στο Δικαστήριο, όταν αυτό θα καταστεί 
εφικτό/αναγκαίο, για τους σκοπούς της διαδικασίας (να γίνει 
η οικονομική εξέταση ή να εκδοθούν διατάγματα). Η αίτηση 
ορίζεται για Ακρόαση την 04.06.2021 ώρα 9:30 π.μ..  
Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της Αιτήτριας. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 4012/2010 Ενόψει της απουσίας ενστάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 2390/2012 Κατατέθηκε εκ συμφώνου το πόρισμα του εμπειρογνώμονα 
του ΕΤΕΚ, με δήλωση για την αλήθεια του περιεχομένου του, 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



και σημειώθηκε ως Τεκμήριο με το διακριτικό σημείο Α. Η 
ακρόαση της αγωγής αναβλήθηκε λόγω του κωλύματος του 
συνηγόρου της Ενάγουσας. H αγωγή ορίζεται για συνέχιση 
της Ακρόασης την 05.04.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία, αλλά όχι εναντίον του Εναγόμενου. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.671/2013 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 01.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 1878/2015 Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό της ακρόασής 
της από τη φυσική της δικαστή την 19.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 2459/2015 Καθ’ ου η αίτηση παρών. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 
01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση μέχρι τότε. Εάν 
διευθετηθεί, να ενημερωθεί το Δικαστήριο ως τότε. Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 3358/2016 Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα μηνιαίων δόσεων. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 728/2018 Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό της ακρόασής 
της από τη φυσική της δικαστή την 19.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1016/2018 Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό της ακρόασής 
της από τη φυσική της δικαστή την 19.04.2021 ώρα 9:00 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 794/2019 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο τυχόν ανάγκης 
ενεργοποίησης του εντάλματος από τη φυσική της δικαστή 
την 19.04.2021 ώρα 9:00 π.μ.. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 906/2019 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες/έλεγχο την 01.07.2021 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1567/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου, δεν εντοπίζεται ένορκη 
δήλωση επίδοσης ούτε διαφορετική ενημέρωση έχει ληφθεί. 
Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 01.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1626/2019 Η αγωγή είναι ορισμένη για Οδηγίες. Αμφότερες οι πλευρές 
έχουν προβεί σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων.  
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2003/2019 Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και η Εναγόμενη, 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 την 
01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε. Έξοδα στην πορεία.  
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2076/2019 Η Ενάγουσα, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να 
προβεί στην καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων (εάν 
δεν έχει καταχωρίσει  - δεν βρίσκεται στον φάκελο του 
Δικαστηρίου). Εντός της ίδιας προθεσμίας, να γίνουν τυχόν 
ανταλλαγές εγγράφων, εάν δεν έχουν γίνει. Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, η 
Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2090/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, 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 την 
01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε. Έξοδα στην πορεία.  
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2878/2019 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
των Εναγόντων και εναντίον της Εναγόμενης όπως 
υπολογιστούν και εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της 
αγωγής.  
 

18.  ΑΓΩΓΗ 3226/2019 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, 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 την 
01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Σε περίπτωση που η 
Εναγόμενη έχει οποιαδήποτε αιτήματα προδικασίας, να τα 
υποβάλει μέσω Παραρτήματος εντός 20 ημερών από σήμερα. 
Έξοδα στην πορεία.  
 

19.  ΑΓΩΓΗ 406/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 01.07.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως, 
έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 732/2020 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 01.07.2021 ώρα 
8:30 π.μ., μέχρι να προχωρήσει και η διαδικασία 
Τριτοδιαδίκου, για να δοθούν κοινές οδηγίες, χωρίς έξοδα. 
 



21.  ΑΓΩΓΗ 1643/2020 Η ώρα είναι 9:00 π.μ.. Η Καθ’ ης η αίτηση είναι απούσα. 
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης 
την 01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1739/2020 Η ώρα είναι 9:05 π.μ.. Η Καθ’ ης η αίτηση είναι απούσα. 
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης 
την 01.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2769/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 3 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 3046/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 22.04.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
 

25.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.47/2021 Έχω εξετάσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που τη 
συνοδεύει. Η Ενάγουσα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη και οποιαδήποτε θέματα να διαγνωστούν όταν θα 
καταστούν επίδικα, μετά την καταχώριση της αγωγής της, 
συνεπώς εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης, χωρίς 
δια της έκδοσης τέτοιου διατάγματος το Δικαστήριο να 
αναλαμβάνει τη διεθνή δικαιοδοσία, ζήτημα που θα εξεταστεί 
σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν και όταν η αγωγή θα επιδοθεί 
εκτός δικαιοδοσίας. Τα έξοδα της αίτησης να ακολουθήσουν 
το αποτέλεσμα της αγωγής που θα καταχωριστεί. 
 

26.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 108/2021 Αίτηση για Οδηγίες: Εκδίδονται διατάγματα ως η αίτηση, 
η κυρίως αίτηση ορίζεται αυθημερόν για ακρόαση. Αίτηση για 
επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης: Εκδίδονται 
διατάγματα ως οι παράγραφοι 1-7 της αίτησης (σελ. 5/6 της 
αίτησης).  
 

27.  ΑΓΩΓΗ 390/2021 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης. Ο 
χρόνος εμφάνισης καθορίζεται στις 30 ημέρες από τη 
διενέργεια της επίδοσης. Σε περίπτωση παράλειψης 
εμφάνισης, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση στην αγωγή 
που χρήζει επίδοσης στην Εναγόμενη θα θεωρείται δεόντως 
επιδοθείσα στην Εναγόμενη εάν αντίγραφό της αναρτηθεί 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας για περίοδο 5 συνεχών ημερών. 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 05.04.2021 Συνεχιζόμενη 

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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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 30/03/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 6055/96 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με Γραπτές Αγορεύσεις την 

31.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 1603/11 Η αίτηση ημερ. 18.12.20 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 

10.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να 

καταχωρηθεί μέχρι την 10.5.2021, ημερομηνία την οποία ορίζεται 

η αίτηση. 

Να αναφερθούν όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος για 

ανανέωση του διατάγματος (συμπαιγνία, επηρεασμός οφειλέτη 

χρέους, κτλ).Χωρίς έξοδα. 



 396/11 Η υπόθεση ορίζεται για προγραμματισμό από το φυσικό Δικαστή 

την 22.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 4989/12 Η αγωγή ορίζεται, εκ νέου, για προγραμματισμό της ακρόασης 

την 23.4.2021.  Μέχρι την ημέρα αυτή να γίνουν όλες οι ενέργειες 

που προβλέπονται στο διάταγμα ημερ. 3.2.2021.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 2934/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 3.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 566/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 10.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

 2007/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 11.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 4194/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 8.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

 762/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 4859/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 8.11.2021 στις 11.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 2981/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 2.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 3068/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 25.10.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 3704/16 Αίτηση ημερ. 30.9.19 μηνιαίων δόσεων 

Εκδίδεται Ένταλμα Σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση, το 

οποίο ορίζεται για έλεγχο την 17.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 420/17 Τόσο η κλήση για οδηγίες όσο και η Αίτηση ημερ. 6.10.20, 

ορίζονται εκ νέου την 19.5.2021 στις 9.00 π.μ.    Η Αίτηση ημερ. 



6.10.20 για Επίδοση την πιο πάνω ημερομηνία και η κλήση για 

οδηγίες για προγραμματισμό, έτσι ώστε να εξεταστεί 

ενδεχομένως πρώτα η αίτηση ημερ. 6.10.20.  Περαιτέρω, να 

ενημερωθεί το Δικαστήριο ως προς το τι έγινε με τον Εναγόμενο 

3.  Έξοδα στην πορεία. 

 1330/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.11.2021 στις 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία της Αγωγής. 

 

 3246/17 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 15.10.19 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 10.6.2021 στις 9.00 π.μ. 

(Οδηγίες με σκοπό το Συμβιβασμό).  Έχουν καταχωρήσει 

ένσταση. Έξοδα στην πορεία. 

 2350/18 Σύμφωνα με τα συνημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των 

δικηγόρων των διαδίκων ημερ. 29.3.2021 (Τεκμήριο Α), η 

υπόθεση έχει διευθετηθεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των μερών, εκδίδεται, εκ 

συμφώνου, απόφαση ως το συνημμένο πρακτικό στα 

ηλεκτρονικά μηνύματα ημερ. 29.3.2021 (Τεκμήριο Α). 

Η ημερομηνία 6.4.2021 ακυρώνεται. 

Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

 2005/19 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 28.5.20, ορίζεται για Εξέταση 

την 14.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. Το Ε/Σύλληψης 

ακυρώνεται.  Παρών ο Διευθυντής. 

 2759/19 Αίτηση ημερ. 19.3.21 

Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση.  Η επίδοση θα 

γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο Α της 

αίτησης.   

Ο χρόνος εντός του οποίου ο Εναγόμενος δύναται να 

καταχωρήσει εμφάνιση, ορίζεται σε 30 μέρες από την επίδοση. 

Εάν ο Εναγόμενος δεν καταχωρήσει εμφάνιση όπως ορίστηκε, 

οιαδήποτε αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει επιδοθεί 

είτε αυτή χρήζει επίδοσης ή όχι εφόσον τούτη αναρτηθεί στον 

Πίνακα Ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 ημερών. 



Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

 2696/19 Η αίτηση ημερ. 12.2.2021 ορίζεται για Οδηγίες την 9.6.2021 στις 

9.00 π.μ.  Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 384/20 Η αίτηση ημερ. 18.12.20, ορίζεται για Ακρόαση με Γραπτές 

Αγορεύσεις την 27.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 1938/20 Η αίτηση ημερ. 16.2.2021 ορίζεται την 20.4.2021 στις 9.00 π.μ. 

για Απόδειξη.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 2171/20 Η Αίτηση για απόφαση, ημερ. 19.3.2021 ορίζεται για Απόδειξη την 

13.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 2215/20 Αίτηση για απόφαση, λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης, 

ημερ. 8.2.21 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του 

Εναγόμενου, ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της Έκθεσης 

Απαίτησης.  

Αναφορικά με τα έξοδα και σύμφωνα με τα όσα ο 

Ενάγοντας/Αιτητής αναφέρει στην ένορκη δήλωση ημερ. 

24.3.2021, κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

 2399/20 H αίτηση για απόφαση ημερ. 19.3.2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 

12.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 3070/20 Αίτηση για απόφαση λόγω μη εμφάνισης, ημερ. 19.3.21 

Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει Ε/Δ απόδειξης.  Ως εκ 

τούτου η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 12.4.2021 στις 9.00 

π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Εταιρεία 419/19 Θα αναρτηθεί στο αυριανό πινάκιο η περαιτέρω πορεία της 

υπόθεσης. 

 Αρ. Αίτησης 

66/21 

Η αίτηση ορίζεται για Προγραμματισμό από το φυσικό Δικαστή 

της υπόθεσης στις 23.4.2021 στις 9.00 π.μ. 



 

E-mail επικοινωνίας: κα Έλενα Χριστοφίδου: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 

 Αρ. Αίτησης 

75/18 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 17.5.2021.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 Γεν. Αίτ. 331/01 Η αίτηση ημερ. 18.12.20, ορίζεται για Οδηγίες την 11.6.2021 στις 

9.00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί 7 ημέρες προηγουμένως.  

Εκδίδονται Ε/Σύλληψης εναντίον των 2 και 4, τα οποία να 

παραμείνουν υπό αναστολή.  Έξοδα στην πορεία. 

   

 Γεν. Αίτ. 370/13 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 18.12.21 

Παρών ο Καθ’ ου η αίτηση 1. 

Για την (2) η υπόθεση είναι αύριο ορισμένη και η αυριανή 

ημερομηνία ακυρώνεται. 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 16.6.2021 στις 9.00 π.μ. 

Ένσταση εκ μέρους των 1 και 2 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Λόγω σοβαρών ισχυριζόμενων προβλημάτων υγείας της (2), δεν 

εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της. 

Έξοδα στην πορεία. 

 Γεν. Αίτ. 667/13 Η αίτηση ημερ. 24.9.20 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση την 

17.6.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Γεν. Αίτ. 674/13 Η αίτηση ημερομηνίας 18.12.20, ορίζεται για Επίδοση την 

28.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 Γεν. Αίτ. 321/19 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 19.3.2021.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 Αρ. Αίτ. 37/21 Η αίτηση ορίζεται στις 13.4.2021 στις 9.00 π.μ. για να της 

επιληφθεί ο φυσικός Δικαστής της υπόθεσης. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

   

   



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. 

 

 

 

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 30.03.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

5892/18 ορίζεται για  ακρόαση  στις 06.10.2021  στις (10:30) 

5393/19 ορίζεται για ακρόαση στις 07.10.2021  στις (10:30) 

602/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.10.2021 στις (10:30) 

8026/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.10.2021 στις (10:30) 

 
 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
Νομική Αρωγή 09.04.2021 στις (09:00) 

75/21 

 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  25.05.21 στις 9 π.μ.) 

1529/21 

1531/21 

1535/21 

1537/21 



3659/20  Επίδοση τελευταία φορά 25.05.2021 

 

1530/21 Eπίδοση για τον 2ον και Απάντηση για τους 

κατηγορούμενους 1 και 3 στις 25.05.2021 – Εκδίδονται Ε/Σ 

υπό αναστολή για τους κατηγορούμενους 1 και 3 

1532/21  Απάντηση στις 25.05.2021 – Εκδίδεται Ε/Σ υπό αναστολή 

1533/21 Αναστάληκε για τον 4ον κατηγορούμενο.  Ορίζεται για 

επίδοση για τους κατηγορούμενους 1,2 και 3 στις 25.05.2021 

1536/21  Απάντηση στις 25.05.2021 – Εκδίδεται Ε/Σ υπό αναστολή 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίζονται τελευταία φορά για απόδειξη 20.04.2021 09:00  

8005/20  

8010/20 

12530/20 

12531/20 

12533/20 

12534/20 

12537/20 

12541/20 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

2850/20 

3657/20 

8003/20 

12535/20 

12539/20 

12701/20 

 

3662/20  Αναστάληκε στις 29.03.21 

 

12529/20  Θα γίνει Απόδειξη 20.04.2021 στις 09:00 π.μ. 

12538/20  Θα γίνει Απόδειξη 20.04.2021 στις 09:00 π.μ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

M. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, Ε.Δ. 

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

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

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες την 30.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

4007/17 ορίζεται στις 16.6.21 (10:30)  

18805/18 ορίζεται στις 24.9.21 (10:30)   

20904/19 ορίζεται στις 24.9.21 (09:00)   

21117/19 ορίζεται στις 16.6.21 (10:30) 

954/20 ορίζεται στις 24.9.21 (10:30)  

964/20 ορίζεται στις 24.9.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

8133/20 ορίζεται στις 18.5.21 (09.00) 

8136/20 ορίζεται στις 18.5.21 (09.00) 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 18.5.21 

 

1091/21 

1090/21 

1089/21 



1088/21 

1087/21 

1086/21 

1085/21 

1084/21 

1083/21 

1082/21 

1081/21 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

30/3/2021 

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 30.03.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

11475/18 ακρόαση για κατ. στις  29.9.21  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. 

 

3038/19 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. 

 

18882/19 ακρόαση για κατ. στις 30.9.21  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. 

 

19779/19 ακρόαση για κατ. στις  27.9.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο συνήγορος 

της κατ. να την ενημερώσει να είναι παρούσα κατά την εν λόγω ημερομηνία και 

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 



8172/20 ακρόαση για κατ. στις  29.9.21  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 24.5.21 οι υποθέσεις: 

1507/21 μέχρι 1516/21 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

 ΧΡ. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ, Ε.Δ. 

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

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

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 30.3.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

11178/18 oρίζεται για ακρόαση στις 6.7.21 (10:30) 

19602/19 oρίζεται για ακρόαση στις 14.9.21 (10:30) 

20589/19 ορίζεται για ακρόαση στις 14.9.21 (10:30)  

24900/19 ορίζεται για ακρόαση στις 14.9.21 (10:30)  

397/20 ορίζεται για ακρόαση στις 16.9.21 (10:30)  

2627/20 ορίζεται για ακρόαση στις 16.9.21 (10:30)  

1061/21 ορίζεται στις 16.9.21 (10:30) (για ακρόαση κ/ριες 1, 2, 3 και Γ+Π κ/ρια 4) 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 11.5.21 (09:00) 

1522/21 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 14.5.21 (09:00) 

1519/21 



1523/21 

1524/21 

1526/21 

1527/21 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ στις 10.5.21 (09:00) 

16211/20 

16218/20 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 26.5.21 (09:00) 

16208/20 

16209/20 

16212/20 

16213/20 

16214/20 

16215/20 

1517/21 

1518/21 

1520/21 

1521/21 

2221/21 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

30 Μαρτίου 2021 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες την 30.3.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

• Νομική Αρωγή 829/20 ορίζεται για εξέταση στις 28.04.21 η ώρα 

09:00π.μ. 

• Νομική Αρωγή 823/20 ορίζεται για εξέταση στις 28.04.21 η ώρα 

09:00π.μ. 

• Νομική Αρωγή 830/20 ορίζεται για εξέταση στις 28.04.21 η ώρα 

09:00π.μ. 

• 24816/19     ορίζεται για Ακρόαση στις 06.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 194/20     ορίζεται για Ακρόαση στις 06.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2341/20  ορίζεται για Ακρόαση στις 06.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

• 2342/20  ορίζεται για Ακρόαση στις 06.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3458/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 06.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4422/20  ορίζεται για Απάντηση για 

κατηγορούμενους 1 και 2 στις 28.04.2021 στις 9:00 

π.μ. 

• 10779/20 ορίζεται για Απάντηση στις 28.04.2021 στις 9:00 

π.μ. 

• 4099/20  ορίζεται για Απάντηση 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 20.07.21στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 30.03.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 25.05.2021 

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 

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol


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  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  30.3.2021 

 

1. Περιουσιακές Διαφορές 9/07 – Αίτηση για ακύρωση καταδολιευτικών 

μεταβιβάσεων ορίζεται για Ακρόαση στις 20.5.21 η ώρα 11.00 π.μ. 

2. Γονική Μέριμνα 214/20 – Μονομερής και Κυρίως αίτηση για Δήλωση 

Συμβιβασμού στις 14.4.21. 

3. Γονική Μέριμνα 216/19 – Κυρίως για ΚΕΘ και Προσωρινό Διάταγμα για 

Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 13.5.21.  Προσωρινό διάταγμα σε 

ισχύ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε 

4. Γονική Μέριμνα 6/21 – Μονομερής αίτηση και Προσωρινό διάταγμα για 

Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) και Κυρίως για ΚΕΘ στις 13.5.21.  

Ένσταση και Υπεράσπιση μέχρι 7.5.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpanayi@dc.judicial.gov.cy


 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

30 Μαρτίου 2021 

 

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

1 63/20 

 

Περιουσιακές 

Διαφορές 

 

 

28.5.21 Επίδοση 

2 8/20 

 

Εγγραφή 
Αλλοδαπής 
Απόφασης 

 

28.5.21 Επίδοση 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Μ. ΤΟΥΜΑΖΗ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

30.3.21 

Αιτήσεις Διατροφής: 

1. 227/20 - Ορίστηκε για οδηγίες στις 17.5.21. 

2. 317/20 - Επιφυλάχθηκε ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση 

ημερ. 18.12.20. 

3. 320/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 8.4.21. 

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 

Ανταπαίτηση μέχρι τις 7.4.21. Οι δικηγόροι να είναι 

παρόντες 

4. 53/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 20.4.21. 

Απάντηση στην Υπεράσπιση μέχρι τις 6.4.21. Ν’ 

ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

5. 340/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

6.4.21. Δόθηκε παράταση χρόνου στον Καθ’ου η αίτηση 

για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 5.4.21. 

6. 211/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 11.5.21. 

Απάντηση στην Υπεράσπιση μέχρι τις 10.5.21. Το 

προσωρινό διάταγμα ορίστηκε γι’ ακρόαση με γραπτές 



αγορεύσεις στις 22.4.21 και ώρα 08:30. Το προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

7. 30/20 - Τόσο η εναρκτήρια αίτηση όσο και η ενδιάμεση 

αίτηση απορρίφθηκαν ως αποσυρθείσες άνευ βλάβης. 

Κάθε πλευρά τα έξοδα της. Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 

11.2.20 ακυρώθηκε. 

8. 43/21 - Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 16.3.21 ορίστηκε για 

ΚΕΘ στις 9.4.21. Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι 

τότε. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 6.4.21. 

9. 92/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

8.6.21. Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

10. 285/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 

22.4.21. Υπεράσπιση μέχρι τις 20.4.21. 

11. 156/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις 

6.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 

5.4.21. Διάδικοι και δικηγόροι να είναι παρόντες. 

12. 236/20 - Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 12.10.20 

καθίσταται απόλυτο. Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

απόδειξη στις 6.4.21. 

13. 239/20 - Η κυρίως αίτηση απορρίφθηκε ως 

αποσυρθείσα άνευ βλάβης. Το προσωρινό διάταγμα 

ημερ. 12.10.20 εκ συμφώνου ακυρώθηκε. Η ανταπαίτηση 

απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης. 

14. 75/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

11.5.21. Δόθηκε παράταση χρόνου στον Αιτητή για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

15. 30/21 - Η μονομερής αίτηση ορίστηκε για επίδοση στις 

9.4.21. 



16. 301/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για δήλωση 

συμβιβασμού στις 8.4.21. 

17. 221/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη για 

τελευταία φορά στις 23.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση μέχρι τις 21.4.21. 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 209/20 - Ορίστηκε για απόδειξη στις 20.4.21 εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 19.4.21. Δόθηκαν οδηγίες 

για ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας. 

2. 405/19 - Η μονομερής αίτησης ημερ. 18.12.20 

απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης. Οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου ημερ,. 18.3.21 αναφορικά με την καταχώριση 

Υπεράσπισης ακυρώθηκαν. Δόθηκε παράταση χρόνου 10 

ημερών από σήμερα και στις δύο πλευρές για αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων. Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες 

στις 20.4.21. Οι δικηγόροι των διαδίκων να είναι παρόντες. 

Δόθηκαν εκ νέου οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για 

ετοιμασία έκθεσης. Η ημερ. 22.4.21 ακυρώθηκε. 

3. 390/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις 

5.4.21 και ώρα 08:30. 

4. 399/19 - Ορίστηκε για συμμόρφωση στις 25.5.21. 

5. 104/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 5.4.21 για 

την Καθ’ης η αίτηση 1 και απόδειξη για τον ΚαθΌυ η αίτηση 

2. Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση και η αρμόδιος 

λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας να είναι παρόντες. 



6. 389/19 - Ορίστηκε για απόδειξη στις 5.4.21. 

7. 276/20 - Ορίστηκε εκ νέου για συμμόρφωση στις 15.6.21. 

8. 95/20 - Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 22.4.21. Απάντηση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 20.4.21. 

9. 182/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 8.4.21. 

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 

Ανταπαίτηση μέχρι τις 7.4.21. Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

10. 415/20 - Οι Αιτητές έχουν συμμορφωθεί με τους όρους του 

διατάγματος. 

11. 275/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις 

15.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 

12.4.21. Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις στις 15.4.21. Το προσωρινό διάταγμα 

σε ισχύ μέχρι τότε. Ένσταση μέχρι τις 12.4.21. 

12. 92/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 11.5.21. 

Απάντηση μέχρι τις 10.5.21. 

13. 92/21 - Ορίστηκε για επίδοση στις 9.4.21 και ώρα 08:30. 

14. 463/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

6.4.21. Ο δικηγόρος της Καθ’ης η αίτηση να καταχωρίσει 

το παράρτημα μέχρι τις 5.4.21. Δόθηκαν εκ νέου οδηγίες 

στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης. 



15. 447/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 8.4.21 

και ώρα 09:00. Οι διάδικοι και δικηγόροι που χειρίζονται 

την υπόθεση και η Λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας να 

είναι παρόντες. Δόθηκε παράταση χρόνου για αποκάλυψη 

και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους του Αιτητή μέχρι τις 

7.4.21. Δόθηκαν εκ νέου οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας 

για ετοιμασία της έκθεσης. 

16. 69/21 - Η μονομερής αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

9.4.21. 

17. 291/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

8.4.21 και ώρα 08:30. Διάδικοι και δικηγόροι όπως κι 

λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας να είναι παρόντες. 

18. 343/20 - Ορίστηκε για απόδειξη στις 20.4.21 και ώρα 08:30. 

Δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 

έκθεσης. 

19. 292/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 22.4.21. 

Υπεράσπιση μέχρι τις 20.4.21. Η ενδιάμεση αίτηση 

ορίστηκε για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

22.4.21. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 20.4.21. 

Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου 

Ευημερίας. 

20. 98/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

18.5.21. Δόθηκε παράταση χρόνου στην Καθ’ης η αίτηση 

για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 



11.5.21. Η αίτηση παρακοής ορίστηκε για ακρόαση στις 

18.5.21. Το ένταλμα σύλληψης της Καθ’ης η αίτηση να μην 

εκτελεστεί αν αυτή παρουσιαστεί στις 18.5.21. 

21. 382/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 13.5.21. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις 11.5.21. Η ενδιάμεση 

απόφαση επιφυλάχθηκε. Δόθηκαν οδηγίες όπως ετοιμαστεί 

έκθεση του Γραφείου Ευημερίας. 

22. 334/20 - Το αίτημα για καταχώριση συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωση απορρίφθηκε. Η κυρίως αίτηση ορίστηκε 

για οδηγίες στις 11.5.21. Απάντηση μέχρι τις 7.5.21. Το 

προσωρινό διάταγμα ορίστηκε γι’ ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 22.4.21. Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

μέχρι τότε. Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του 

Γραφείου Ευημερίας. 

23. 373/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

6.4.21. Η δικηγόρος του Αιτητή να ενημερώσει το 

Δικαστήριο για το κατά πόσο έχει ενημερώσει στον Αιτητή 

για την πρόθεση της για απόσυρση, ως επίσης και για την 

ημερομηνία καθορισμού της υπόθεσης. 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

1. 1/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 20.5.21. 

Δόθηκε παράταση χρόνου για αποκάλυψη και ανταλλαγή 

εγγράφων εκ μέρους και των δύο πλευρών ενός μηνός από 

σήμερα. Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 



τις 18.5.21. Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για οδηγίες 

στις 6.4.21 για να τοποθετηθούν οι δικηγόροι για το θέμα της 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης. Το προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

2. 23/18 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 13.4.21. 

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 

Ανταπαίτηση μέχρι τότε. Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

3. 40/19 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

22.4.21. Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση 

στην Ανταπαίτηση μέχρι τις 20.4.21. 

Αίτηση αποκλειστικής Χρήσης αρ. 2/21 - Η κυρίως και η 

ενδιάμεση αίτηση ορίστηκαν για ΚΕΘ στις 13.5.21. Ένσταση 

και Υπεράσπιση μέχρι τις 11.5.21. 

Αίτηση Υιοθεσίας αρ. 7/20 - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

απόδειξη στις 22.4.21. Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης 

του Γραφείου Ευημερίας. 

Αίτηση Χρήσης Στέγης αρ. 2/21: Η κυρίως και η ενδιάμεση 

αίτηση ορίστηκαν για ΚΕΘ στις 13.5.21. Ένσταση και 

Υπεράσπιση να καταχωρηθούν μέχρι τις 11.5.21. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 30.3.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

340/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Είναι παλαιά υπόθεση, η 

ακρόαση της οποίας θα αρχίσει οπωσδήποτε. 

465/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά 

υπόθεση, ωστόσο προηγείται η προηγούμενη υπόθεση.  Οι συνήγοροι σε κάθε 

περίπτωση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.  Το Δικαστήριο ευελπιστεί ότι και η 

παρούσα υπόθεση θα συζητηθεί όπως και άλλες υποθέσεις οι οποίες έχουν 

περατωθεί. 

27/17  Έχουν ανταλλαχθεί κάποια έγγραφα μεταξύ των συνηγόρων.  Η 

πλευρά του Ταμείου ζήτησε χρόνο για να προσδιορίσει τη θέση της.  Αναμένεται από 

τους συνηγόρους να τοποθετηθούν.  Σε κάθε περίπτωση όμως, οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

142/18  Η παρούσα υπόθεση έχει οριστεί για οδηγίες μετά από συζήτηση 

ενώπιον του Δικαστηρίου.  Το Δικαστήριο παράπεμψε τους συνηγόρους σε αποφάσεις 

τόσο Κυπριακές, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.  Η υπόθεση έχει παραμείνει 

με σκοπό να προσδιορίσουν οι συνήγοροι τις θέσεις τους.  Το Δικαστήριο αναμένει 

τους συνηγόρους είτε να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις 

τους μέσω e-mail. 

286/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Αφορά μάρτυρες οι οποίοι 

διαμένουν στο Εξωτερικό.  Προηγούνται δύο άλλες ακροάσεις, τις οποίες έχουμε ήδη 

αναφέρει πιο πάνω που χρονολογικά είναι παλαιότερες.  Ως εκ τούτου η παρούσα 

υπόθεση υπό τις δεδομένες συνθήκες θα αναβληθεί, εκτός εάν υπάρχει περιθώριο 

συζήτησης, γι’ αυτό αναμένεται από τους συνηγόρους να κοινοποιήσουν τις θέσεις 

τους, ή ημερομηνίες που θα είναι σε θέση να ακουστεί η υπόθεση εντός των μηνών 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. 



 

993/16, 994/16, 139/17, 142/17, 143/17, 144/17  Αναμένεται η θέση των 

συνηγόρων, ή κάτω από άλλες συνθήκες να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

412/17-416/17, 418/17, 419/17 Αναμένεται η θέση των συνηγόρων, ή κάτω από 

άλλες συνθήκες να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

86/17, 87/17, 88/17 & 89/17 Αναμένεται η θέση των συνηγόρων, ή κάτω από άλλες 

συνθήκες 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 

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

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

246/14 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα κατόπιν 

αιτήματος των Καθ’ ων η Αίτηση. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 29/09/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

Συνενωμένες 

Αιτήσεις:  

321/14, 322/14 

323/14, 324/14 

325/14, 326/14 

327/14, 330/14 

331/14, 332/14 

333/14, 334/14 

335/14, 336/14 

337/14, 339/14 

340/14, 341/14 

342/14, 343/14 

344/14, 345/14 

346/14, 347/14 

Οι δικηγόροι να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου ως 

είναι ορισμένες οι υποθέσεις.  

265/15 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων.  



 

 

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

10.30π.μ. 

 

862/16, 864/16, 

869/16, 874/16, 

980/16, 91/18 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

 

 

32/19 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 08/12/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

373/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 27/05/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 10/06/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

8/20 

9/20 

10/20 

11/20 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

 

201/20 

 

Ορίζεται για Επίδοση στις 27/05/21.  

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

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

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

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

αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy


 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 30/03/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

234/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 21/5/2021.  Δίδεται 

άδεια στον Αιτητή να καταχωρήσει κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 14/5/2021. 

349/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 21/5/2021.  Δίδεται 

άδεια στον Αιτητή να καταχωρήσει κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι την 14/5/2021. 

81/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 28/5/2021.  Τυχόν 

από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι 

την 21/5/2021. 

119/18 Λόγω παλαιότερων υποθέσεων η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

την 12/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

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

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 30/3/2021 

 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

E13/18 

Δίδεται άδεια για την απόσυρση του δικηγόρου της Αιτήτριας.  Η υπόθεση 

επαναορίζεται για οδηγίες στις 27/5/2021 στις 9.00 π.μ.  Μέχρι τότε η Αιτήτρια να 

μεριμνήσει για να διορίσει νέο δικηγόρο.          

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Καθ’ ης. 

 

E45/18 

Η υπόθεση παραμένει για τελευταία φορά για οδηγίες με σκοπό τη δήλωση 

συμβιβασμού στις 24/6/2021 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

          

E107/18 

Η ακρόαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου.  Η υπόθεση 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 29/6/2021 στις 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

E137/19 

Αίτηση αντεξέτασης ημ. 18/12/20 και αίτηση αντεξέτασης 30/12/20 

Επαναορίζονται για ακρόαση στις 9/6/2021 στις 10.00 π.μ. 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



Οι οδηγίες ημ. 10/2/2021 συνεχίζουν να ισχύουν. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

E136/19 

Δίδεται άδεια για την απόσυρση του δικηγόρου της Αιτήτριας.  Η υπόθεση 

επαναορίζεται για οδηγίες στις 27/5/2021 στις 9.00 π.μ.  Μέχρι τότε η Αιτήτρια να 

μεριμνήσει για να διορίσει νέο δικηγόρο.          

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Καθ’ ης. 

 

     

K20/18 

Η υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες με σκοπό να τοποθετηθούν οι δικηγόροι της 

Αιτήτριας για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Ορίζεται στις 27/5/2021 στις 

9.00 π.μ.   

 

Όσον αφορά την αίτηση ημ. 16/12/20, παραμένει για οδηγίες την ίδια ημέρα.  

Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως της αίτησης, το Δικαστήριο έχει σκοπό να δώσει 

δικαίωμα στους δικηγόρους των διαδίκων για να αντεξετάσουν τη Λειτουργό 

Εκτιμήσεων.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

  

 

 

 

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

                                                                    Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 


