
 
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1978/19 H αίτηση ημερ. 14.10.2020 ορίζεται για επίδοση 27.5.2021.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

1563/18 Κλήση για οδηγίες ημερ. 23.6.2020:  ορίζεται για οδηγίες 24.5.2021, η ώρα 09.00. Και οι δύο 

πλευρές να προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε. 

 

Οι αιτήσεις για ασφάλεια εξόδων ημερ. 25.2.2020 και 11.12.2020 ορίζονται για οδηγίες 

24.5.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε.  Η ημερ. 11.3.2021 διαγράφεται. 

 

1690/17 Αίτηση ημερ. 24.2.2021:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β και Γ της αίτησης. 

 

3457/14 Λόγω της συνέχισης της ακρόασης στην 2233/11 η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται γι’  

ακρόαση 17.6.2021, η ώρα 10.30. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

324/14  Λόγω της συνέχισης της ακρόασης στην 2233/11 η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται γι’  

ακρόαση 16.6.2021, η ώρα 10.30. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2488/13 Αίτηση ημερ. 3.12.20219:   Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

Η αίτηση ημερ. 3.10.2019 ορίζεται για οδηγίες 15.4.2021, η ώρα 09.00. 

Η αίτηση ημερ. 8.10.20219 ορίζεται για οδηγίες 15.4.2021, η ώρα 09.00. 

 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

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 8.3.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1333/19 Η αίτηση ημερ. 11.2.2021 ορίζεται για επίδοση 26.4.2021, η ώρα 09.00. 

 

5452/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 17.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

4983/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00 (για να τύχει προγραμματισμού από το 

φυσικό της Δικαστή). 

 

1861/15 Η αίτηση ημερ. 14.10.20 ορίζεται για οδηγίες 19.5.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 

4049/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 28.5.2021, η ώρα 09.00 ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε 

σχέση με τους Εναγόμενους 1, οι οποίοι τελούν υπό εκκαθάριση. 

 

1217/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

61/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β και Γ της αίτησης. 

 

 

33/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της αίτησης. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Στ. Βασιλείου, Ε.Δ. 
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 08/03/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

 

Αρ. Αγωγής 722/13: 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 2/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1783/16: 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 2/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Συνενωμένες Αγωγές 2982/13 και 6097/13: 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 2/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 788/16: 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 2/4/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1878/15: 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 30/3/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2610/14: 

Ορίζεται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 30/3/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ:   Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 08/03/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

 

1. Παρακαλώ όπως τα email για τις υποθέσεις αποστέλλονται την προηγούμενη μέρα 

μέχρι τις 13:00 

2. Οι ένορκες δηλώσεις για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης λόγω μη εμφάνισης να 

καταχωρούνται ΜΑΖΙ με αυτές. 

3. Οι ένορκες δηλώσεις αγωγής ή αίτησης να καταχωρούνται το αργότερο 1 μέρα 

προηγουμένως. Διαφορετικά η υπόθεση θα επαναορίζεται για απόδειξη ή επίδοση 

ή όπως άλλως κρίνει δίκαιο το Δικαστήριο. 

4. Σε όσες υποθέσεις είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες και έχουν συμπληρωθεί τα 

δικόγραφα όλων των διαδίκων, να αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

Δικαστήριο ως προς τα αιτητικά του παραρτήματος της κλήσης ή του Τύπου 25 

που ζητούνται να εκδοθούν. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2232/20 – Αίτηση ημερ. 03/10/20  

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον της καθ’ ης η 

αίτηση αρ.2 όπως υπολογιστούν και εγκριθούν πληρωτέα στο τέλος της αγωγής. 

 

Αρ. Αγωγής 1485/20 – Αίτηση ημερ. 03/12/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 11/05/21 και ώρα 9:00. Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί 

μέχρι 10/05/21. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1444/20 – Αίτηση ημερ. 07/09/20  
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Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 11/05/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι 2 μέρες πριν. Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 1611/19 

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 

μαρτυρίας εντός 40 ημερών από σήμερα και εντός της ίδιας περιόδου ανταλλάξουν 

αντίγραφα αυτών. 

Η αγωγή ορίζεται στις 21/04/21 και ώρα 09:00 για οδηγίες σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια 

βάσει της Δ.30 θ.8.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2333/20 – Αίτηση ημερ. 04/12/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίον του καθ’ ου η 

αίτηση προς €405 πλέον Φ.Π.Α και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγ. 1627/15 

Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και επαναορίζεται στις 12/05/21 και ώρα 9:00 με 

γραπτές αγορεύσεις. Ο χρόνος καταχώρησης της γραπτής μαρτυρίας του Ενάγοντα 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα και των Εναγόμενων για περίοδο 30 

ημερών από την παράδοση της μαρτυρίας του Ενάγοντα.  Χωρίς έξοδα.  

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 91/19 – Αίτηση ημερ. 04/12/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 12/04/21 και ώρα 9:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4049/08 – Αίτηση ημερ. 09/02/21 για άδεια εκτέλεσης και ημερ. 09/02/21 για 

ανανέωση εγγραφής απόφασης 

Αναφορικά με την αίτηση για άδεια εκτέλεσης άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση 

για 10 έτη. 

Αναφορικά με την αίτηση για ανανέωση της εγγραφής της απόφασης εκδίδονται διατάγματα 

ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. 

 

Αρ. Αγωγής 2613/05 – Αίτηση ημερ. 08/02/21 για άδεια εκτέλεσης και ημερ. 08/02/21 για 

ανανέωση εγγραφής απόφασης 
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Αναφορικά με την αίτηση για άδεια εκτέλεσης άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως οι 

παράγραφοι 1 και 2 της αίτησης για 10 έτη από σήμερα. 

Αναφορικά με την αίτηση για ανανέωση της εγγραφής της απόφασης εκδίδεται διάταγμα ως η 

αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 1443/19 – Αίτηση ημερ. 04/12/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 22/04/21 και ώρα 9:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2487/15 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 19/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1006/19 

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικος μέρος καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 

μαρτυρίας έκαστου μάρτυρα εντός 40 ημερών από σήμερα. Εντός της ίδιας περιόδου να 

δοθούν σε κάθε άλλο διάδικο μέρος αντίγραφα των εγγράφων.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 28/04/21 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1623/16 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 04/11/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 718/16 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και χωρίς έξοδα. 

Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

 

Αρ. Αγωγής 2358/18 – Αίτηση ημερ. 25/08/21 

Ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 28/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 1704/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 23/06/20 (απαίτηση) και 12/06/20 

(ανταπαίτηση) 

Εκδίδονται εκ συμφώνου και εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων που αφορούν 

τα επίδικα ζητήματα και δίδονται οδηγίες όπως εντός της ίδιας περιόδου ανταλλαγούν 

αντίγραφα αυτών. 

Δίδονται οδηγίες στους διαδίκους όπως σε σχέση με τα αιτήματα τους για παραδοχές 

γεγονότων ακολουθηθούν οι πρόνοιες της Δ.24 μέχρι την επόμενη δικάσιμο ή να καταρτιστεί 

από αμφότερες τις πλευρές κατάλογος παραδεκτών γεγονότων προς κατάθεση στο 

δικαστήριο. 

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες όπως σε σχέση με το αίτημα για ανταλλαγή εγγράφων επίσημων 

και μη για κατάθεση στη δίκη, να καταχωριστεί από πλευράς των διαδίκων σχετικός 

κατάλογος στον οποίο να περιγράφονται τα έγγραφα που επιιθυμούν κατατεθούν και να 

επισυναφθούν αντίγραφα αυτών, μέχρι την επόμενη δικάσιμο. 

Τα πιο πάνω αφορούν τόσο την απαίτηση όσο και την ανταπαίτηση . 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 28/04/21 και ώρα 9:00 για οδηγίες. 

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Γεν. Αίτηση 713/13 – αίτηση ημερ. 18/09/20 

Παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο οι καθ’ ων η αίτηση αρ.1 και αρ.3 μόνο και ζήτησαν χρόνο. 

Η αίτηση ορίζεται στις 28/04/21 και ώρα 09:00. Τυχόν ένσταση από πλευράς τους να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

Η αίτηση ορίζεται την ίδια μέρα και ώρα εκ νέου για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση αρ.2 , 4 

και 5. Χωρίς έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 170/13 – Αίτηση ημερ. 18/09/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες αναφορικά με τους καθ’ ων η αίτηση αρ.1 και αρ.3 στις 28/04/21 

και ώρα 09:00. Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον τους τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι την 

πιο πάνω ημερομηνία.  

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση αρ.2 και αρ.4 την ίδια μέρα και 

ώρα. Χωρίς έξοδα. 

Οι καθ’ ων η αίτηση αρ.1 και αρ.3 καθώς και οι συνήγοροι να είναι παρόντες κατά την πιο 

πάνω δικάσιμο. 
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Αρ. Αγωγής 3400/17 

Ορίζεται για οδηγίες στις 23/03/21 και ώρα 9:00 με σκοπό το συμβιβασμό. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4085/13 – αίτηση ημερ. 03/12/20 

Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της αίτησης. 

Τροποποιημένο κλητήριο να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από τη σύνταξη του Διατάγματος. 

Τροποποιημένη Υπεράσπιση και Ανταπαίτηση να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από την 

παράδοση του τροποποιημένου κλητηρίου. Τροποποιημένη Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση 

και Απάντηση στην Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 7 ημερών από την παράδοση της 

τροποποιημένης Υπεράσπισης. 

Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 7 ημερών από σήμερα 

Τα έξοδα της αίτησης θα είναι στην πορεία αλλά όχι εναντίον του καθ’ ου η αίτηση, ως εκ του 

λόγου της τροποποίησης 

Η αγωγή ορίζεται στις 23/04/21 και ώρα 9:00 για οδηγίες  

Τα έξοδα της αγωγής στην πορεία αν δεν έχουν εξαντληθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 3014/18 – Αίτηση ημερ. 29/05/20 

Το Ε/Σ δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες και το Ε/Σ εκ νέου για έλεγχο 

στις 28/04/21 και ώρα 09:00. Το Ε/Σ να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

Δίδονται οδηγίες στην αιτήτρια όπως κλητεύσει τον αρμόδιο αστυφύλακα για να δείξει 

λόγο που δεν εκτελείται το Ε/Σ.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2847/19 

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών 

από σήμερα. Δίδονται οδηγίες όπως αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλυφθούν 

ανταλλαγούν μεταξύ των διαδίκων εντός της ίδιας περιόδου. 

Σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτητικά της ενάγουσας αυτά επιφυλάσσονται και οι δικηγόροι να 

τοποθετηθούν στην επόμενη δικάσιμο. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10/05/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 581/19 – Αίτηση ημερ. 05/08/19 

Ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 27/04/21 και ώρα 11:30. Το Ε/Σ του καθ’ ου η αίτηση να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

Η ακρόαση της αίτησης θα ξεκινήσει επομένως οι διάδικοι και οι δικηγόροι που θα 

χειριστούν την υπόθεση να είναι παρόντες. 

 

Αρ. Αγωγής 1622/16 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 04/11/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

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


