
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 17.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1748/18 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 21.4.2021, η ώρα 09.00.  Η πλευρά των 

Εναγόντων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

1377/17 Η ακρόαση αναβάλλεται λόγω του ότι το Δικαστήριο είναι απασχολημένο με 

τη συνέχιση της αγωγής 3398/11.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 

7.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

5248/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 26.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

4935/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 12.4.2021, η ώρα 09.00.  Μέχρι τότε και οι δύο 

πλευρές να προβούν σε επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

 

3398/11 Συνεχίστηκε η ακρόαση της υπόθεσης. 

 

 

 

 

 

 

 



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 17.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

 

908/20 Η Αίτηση ημερ. 6.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 13.4.2021, η ώρα 09.00.  

Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

 

900/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 16.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

3587/14 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 15.4.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

3568/10 Η Αίτηση ημερ. 1.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 18.3.2021, η ώρα 09.00 ώστε 

να οριστεί για ακρόαση από το φυσικό Δικαστή της υπόθεσης.  Οι ημερ. 

1.3.2021 – 5.3.2021 διαγράφονται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.3.2021, 

η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΗ 

 

62/20 Η Κυρίως Αίτηση ημερ. 7.4.2020 ορίζεται για οδηγίες 16.3.2021, η ώρα 09.00.  

Η ένσταση του Καθ’  ου η Αίτηση 1 να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

 

 

 



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

17.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2737/19 Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση ημερ. 

8.10.2020. Η αίτηση παρακοής και η αίτηση για 

προσωρινό διάταγμα παραμένουν για οδηγίες 

την 26.3.2021 ώρα 8.45π.μ..  Το Διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 548/17 Στην αίτηση ημερ. 6.11.2020 εκδίδεται διάταγμα 

ως οι παραγράφοι Α, Β, Γ και Δ της αίτησης. Η 

αγωγή παραμένει για οδηγίες την 18.5.2021 ώρα 

8.45π.μ. ώστε να συμπληρωθούν τα δικόγραφα 

με τον τριτοδιάδικο. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2732/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

14.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 224/14 Η αίτηση ημερ. 2.9.2020 ορίζεται για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις την 5.3.2021 ώρα 8.45π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1482/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

15.9.2021 ώρα 10.30π.μ. ‘Εξοδα στη πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 608/20 Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση ημερ. 

1.12.2020. Η αίτηση για προσωρινό διάταγμα 

παραμένει για οδηγίες την 23.3.2021 ώρα 

8.45π.μ.. Το Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2620/20 Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση ημερ. 

16.11.2020. 

 



Αίτηση Αλλοδαπών αρ. 16/20 Η αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση την 

22.3.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. 

Η Ένσταση να καταχωριστεί τουλάχιστον 15 

μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Προέδρου Ε.Δ. Λεμεσού 

17.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1934/19 Η αίτηση ημερ. 15.5.2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 18.3.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις.  Η αίτηση ημερ. 31.10.2019 ορίζεται 

για οδηγίες την ίδια μέρα. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3/17 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 12.3.2021. Η 

Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1245/14 Η αίτηση ημερ. 23.10.2020 ορίζεται τελευταία 

φορά για οδηγίες την 12.3.2021. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί απαραιτήτως μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 223/14 Η αίτηση ημερ. 2.9.2020 ορίζεται τελευταία φορά 

για οδηγίες την 12.3.2021. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί απαραιτήτως μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 5476/13 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 13.9.2021 

ώρα 10.30π.μ. ‘Εξοδα στην πορεία.  

 

Αίτηση αρ. 6/21 Εξεδόθη διάταγμα / να ζητηθεί. 

 

Αίτηση / Έφεση αρ. 8/21 Η αίτηση / έφεση ορίζεται για ακρόαση στις 

18.2.2021 ώρα 8.45 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 17-2-21 

 

Αγωγή αρ. 1330/19 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 18/5/2021 
ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς 
παρατείνεται μέχρι 28/4/21.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1288/14 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 8/12/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 

Αγωγή αρ. 3416/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 24/6/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1488/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 20/9/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχ. αρ. 136/14 Η Αίτηση ημερ. 15/5/19 επαναορίζεται για Ακρόαση 
(Οικονομική Εξέταση) την 18/5/21 ώρα 09:00.  Ο 
χρόνος για την καταχώρηση ένστασης παρατείνεται 
μέχρι 28/4/21.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Σημ.:  Το 
ένταλμα σύλληψης το οποίο είχε εκδοθεί εναντίον 
του Καθ’ ου η Αίτηση έχει επιστραφεί ανεκτέλεστο 
και βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου.  Οι 
λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί 
αναφέρονται λεπτομερώς. 

 

Αγωγή αρ. 3291/11 Η Αγωγή επαναορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης 
την 23/3/2021 και 24/3/2021 ώρα 09:00 αντίστοιχα.  
Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 5984/12 Η Αίτηση ημερ. 1/7/20 εγκρίνεται. 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  17/2/2021 

 

Αρ. Διαχείρισης 512/10 Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του διαχειριστή δεν 
έχει εκτελεστεί.  Η διαχείριση ορίζεται για Οδηγίες 
και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 11.5.21 
ώρα 9:00 π.μ.  Το ένταλμα σύλληψης να εκτελεστεί 
άμεσα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 552/12 Αίτηση ημερ. 21.7.20 εναντίον Καθ΄ου η αίτηση 
2.  Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ου η 
Αίτηση 2 δεν έχει εκτελεστεί.  Η αίτηση ορίζεται για 
έλεγχο την 15.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Το ένταλμα 
σύλληψης να εκτελεστεί άμεσα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 166/15 Αίτηση ημερ. 21.7.20.  Το ένταλμα σύλληψης δεν 
έχει εκτελεστεί.  Η Αίτηση ορίζεται για έλεγχο την 
15.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Το ένταλμα σύλληψης να 
εκτελεστεί άμεσα. 

 

Αρ. Αγωγής 5376/12 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.4.21 ώρα 
9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2616/15 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 8.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2506/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 7.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1258/19 Το αίτημα για περαιτέρω και καλύτερες 
λεπτομέρειες αναβάλλεται και επαναορίζεται για 
Ακρόαση στις 23.4.21 ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές 
αγορεύσεις).  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την ίδια 
μέρα.  Εντός 50 ημερών από σήμερα αμφότερες οι 
πλευρές να προχωρήσουν με κατάλογο μαρτύρων 
και σύνοψη μαρτυρίας.  Έξοδα την πορεία σε καμία 
περίπτωση εναντίον Εναγόντων. 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 1888/17 Η κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Επίδοση την 
15.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1650/19 Η κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Επίδοση στον 
Εναγόμενο 1 την 15.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2080/20 Αίτηση ημερ. 9.11.20.  Η αίτηση απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ΄ου η 
Αίτηση ως θα υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο 
στο τέλος. 

 

Αρ. Αγωγής 1434/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 12.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές 
εντός 80 ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  17/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1502/20 – Αίτηση ημερ. 9.11.20 

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.  

 

1919/16 

Ορίζεται για οδηγίες στις 15.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία 

της αγωγής.  

 

5648/12 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 4.3.21 και ώρα 11:30.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  Η ακρόαση θα ξεκινήσει.  Δεν θα δοθεί άλλη ειδοποίηση. 

 

610/09 – Αίτηση ημερ. 27.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 15.4.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

576/16 – Αίτηση ημερ. 23.9.19 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη για τους Εναγόμενους 2, 3, 5 και 6 στις 14.4.21 

και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 2.4.21.  Τα σημερινά 

έξοδα επιδικάζονται υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων 2, 3, 5 και 

6 (Καθ΄ ων η Αίτηση) αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως αυτά θα 



υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και 

θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  

 

131/20 

Η αίτηση ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 18.2.21 και ώρα 9:30. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  Η παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  Εάν 

αύριο ο δικηγόρος των Αιτητών δεν παρουσιαστεί η υπόθεση θα απορριφθεί.  

 

2577/12 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 1.3.21 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η ακρόαση θα ξεκινήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση προς τους συνηγόρους.  

 

1548/20 – Αίτηση ημερ. 22.9.20 

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

Εναγομένου – Καθ΄ ου η Αίτηση 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.  

 

 

2330/19 

Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα η πλευρά των 

Εναγομένων 1 – 3 αποκαλύψει δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει 

(Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία 

είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο 

ζήτημα και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με 

αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων που θα 

αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 17.2.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα.  

 

 

 



2387/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ.  23.9.20 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 23.9.20 ορίζεται για επίδοση στις 6.4.21 και ώρα 

9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

2127/17 – Αίτηση ημερ. 20.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 24.2.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  (Η ένορκος δήλωση προς απόδειξη δεν βρίσκεται στο φάκελο της 

υπόθεσης.  

 

 

481/19 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 23.9.20 ορίζεται για επίδοση στις 11.3.21 και ώρα 

9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

(Δεν υπάρχει καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης παράρτημα από 

πλευράς εναγομένων) 

 

684/19 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 12.3.21 και ώρα 9:00.  Δεν 

υπάρχουν καταχωρημένα από τους Εναγομένους 1 – 3 παράρτημα (Τ. 25) και 

παράρτημα παραδοχής γεγονότων.  Τα έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

1924/19 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 7.4.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα 

στη πορεία της αγωγής.  

 

1641/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 19.4.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους του 

Ενάγοντα και Εναγομένου 2 και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στη πορεία της αγωγής.  

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, 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 17.02.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

  

Αγωγή αρ. 2254/20 Η Αίτηση ημερ. 06.11.2020 ορίζεται για Επίδοση 02.03.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1519/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 17.02.2021.  Ορίζεται για Επίδοση 

19.03.2021 στις 9:00 π.μ.   

Αγωγή αρ. 237/20 Η Αίτηση ημερ. 22.06.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του ενάγοντα και εναντίον του εναγόμενου.   

Αγωγή αρ. 669/20 Η Κλήση για Οδηγίες ημερομηνίας 26.06.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες 30.03.2021 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε να 

καταχωρηθεί Τύπος 25.  Έξοδα στην πορεία.  Ο εναγόμενος 

ήταν παρών.   

Αγωγή αρ. 1102/19 Ορίζεται για Οδηγίες 19.03.2021 στις 9:00 π.μ. έτσι ώστε να 

φροντίσουν οι συνήγοροι να τοποθετηθούν στο φάκελο του 

Δικαστηρίου οι κατάλογοι και η σύνοψη μαρτυρίας.   

Αγωγή αρ. 1080/19 Η Αίτηση ημερ. 27.02.2020 ορίζεται για Έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης (τελευταία φορά) 17.05.2021 στις 

9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 631/18 Ορίζεται για Ακρόαση 02.04.2021 στις 11:00 π.μ. Στην 

περίπτωση που δεν διευθετηθεί οι ενάγοντες να 

καταχωρήσουν την έγγραφη μαρτυρία τους εντός 15 

ημερών από σήμερα και να την παραδώσουν στον 

εναγόμενο και ο εναγόμενος να καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία του εντός περαιτέρω 15 ημερών η οποία να 

παραδοθεί στην πλευρά των εναγόντων.  Να σημειωθεί ότι 

δεν θα δοθεί άλλη αναβολή της υπόθεσης.   



Αγωγή αρ. 89/18 Επιφυλάχθηκε απόφαση.   

Συν. Αγωγές 191/17 

                      190/17 

Ορίζονται για Ακρόαση 29.11.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3222/16 H Αίτηση ημερ. 26.09.2017 και η Αγωγή ορίζονται για 

Οδηγίες 23.03.2021 στις 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι να 

ενημερώσουν για την πορεία και τυχόν αποτέλεσμα της 

Έφεσης 7/20 έτσι ώστε να προγραμματιστεί και στην 

παρούσα η Αίτηση που εκκρεμεί.   

Αγωγή αρ. 2855/15 Ορίζεται για Ακρόαση 04.11.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3376/15 Ορίζεται για Ακρόαση 09.11.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2545/15 Ορίζεται για Ακρόαση 10.11.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 544/15 Ορίζεται για Ακρόαση 25.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 5325/14 Ορίζεται για Ακρόαση 08.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 4035/14 Ορίζεται για Ακρόαση 11.10.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3781/14 Ορίζεται για Ακρόαση 05.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2292/14 Ορίζεται για Ακρόαση 04.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1753/14 Ορίζεται για Ακρόαση 23.09.2021 στις 11:00 π.μ. 

Συν. Αγωγές 4643/13 

                       4646/13 

Ορίζεται για Ακρόαση 30.03.2021 στις 11:00 π.μ. Θα υπάρχει 

χρόνος ν’ ακουστεί.   

Γεν. Αίτηση 90/19 Ορίζεται για Ακρόαση 31.05.2021 στις 11:00 π.μ. Στην 

περίπτωση που διευθετηθεί προηγουμένως οι συνήγοροι να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  17.2.21 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30.4.20 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  17.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

4926/13 

Ακρόαση 2.7.21, ώρα 11.00 π.μ.  

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

προτεραιότητα, όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5538/13 

Ακρόαση 30.6.21, ώρα 11.00 π.μ.  

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

προτεραιότητα, όλες οι πλευρές να είναι έτοιμες για την έναρξη της ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2304/14 

Ακρόαση 15.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5349/14 

Ακρόαση 14.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

5869/14 (αίτηση ημερ. 30.7.20) 



Η αίτηση ορίζεται ξανά για απόδειξη της αξίωσης των Εναγόντων εναντίον των 

Εναγομένων 2, με ένορκο δήλωση την 11.3.21, ώρα 08.45 π.μ. για τελευταία 

φορά. 

Έξοδα καμία διαταγή για σήμερα. 

1284/16 

Ακρόαση 28.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

659/17 

Ακρόαση 30.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

788/17 

18.5.21 για οδηγίες, προγραμματισμό και έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30, ώρα 09.00 π.μ. 

Περαιτέρω εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

Ο χρόνος καταχώρησης δήλωσης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας από πλευράς Ενάγουσας και Εναγομένης επεκτείνεται μέχρι και την 

14.5.21. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα 

 

523/18 

Ακρόαση 27.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1653/18 

Ακρόαση 24.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

394/19 

Ακρόαση 24.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί.  

 



788/17 

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

Περαιτέρω εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

O χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από 

πλευράς Ενάγοντα και Εναγομένης επεκτείνεται μέχρι και την 10.5.21. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2203/20 (αίτηση ημερ. 9.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 9.11.20 ορίζεται για οδηγίες στις 12.5.21, 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 

 

Γεν. Αίτηση 132/14 (αίτηση ημερ. 21.7.20) 

Η αίτηση ημερ. 21.7.20 ορίζεται ξανά για προγραμματισμό και οδηγίες και 

έλεγχο του εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη την 2.12.20 εναντίον του Καθ΄ 

ου η αίτηση, στις 20.5.21. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς του Καθ΄ ου η αίτηση 

επεκτείνεται μέχρι και την 17.5.21. 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τον Καθ΄ ου η αίτηση στην πορεία και το 

αποτέλεσμα της αίτησης 

 

Γεν. Αίτηση 51/14 (αίτηση 29.10.20) 

Η αίτηση ημερ. 29.10.20 αναβάλλεται για οδηγίες – προγραμματισμό στις 

11.5.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Την ίδια ημερομηνία για επίδοση στον Καθ΄ ου στη Γενική Αίτηση αρ. 3. 

Τυχόν ένσταση από τους Καθ΄ω ν η αίτηση 2 και 4 στη Γενική Αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι και τέσσερις καθαρές μέρες προηγουμένως. 

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση 2 και 4 τα 

οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι και την ημερομηνία και ώρα που έχει 

οριστεί η αίτηση. 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία και το αποτέλεσμα της 



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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 17/02/21 

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 985/18 – Αίτηση ημερ. 10/09/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπερ της Ενάγουσας και 

εναντίον της εναγόμενης όπως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 171/13 



Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 08/04/21 και 

12/04/21 και ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

Αρ. Αγωγής 219/14 

Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 15/04/21 και ώρα 

11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1247/16 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων για τον ενάγοντα 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα και εντός της πιο πάνω 

περιόδου να παραδώσει αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψει στην 

εναγόμενη. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. 

Περαιτέρω ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

για αμφότερους τους διαδίκους παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών από 

σήμερα και όπως εντός της ίδιας περιόδου ανταλλάξουν τα σχετικά έγγραφα. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12/04/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον της εναγόμενης. 

 

Αρ. Αγωγής 3928/14 

Η αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 10/05/21 και ώρα 

11:00.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Γεν. Αίτηση 264/09 – Αίτηση ημερ. 31/08/20 

Ορίζεται για επίδοση στις 02/04/21. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2030/20 – Αίτηση ημερ. 09/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 05/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί τουλάχιστον 2 καθαρές μέρες πριν. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1255/20 – Αίτηση ημερ. 18/09/20 



Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 02/03/21 και ώρα 

9:00 που είναι ήδη ορισμένη η υπόθεση. Έξοδα στην πορεία. Οι δικηγόροι να 

είναι παρόντες. 

 

Αρ. Αγωγής 1058/20 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 23/09/20 

Εκ συμφώνου εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων μεταξύ 

ενάγουσας και εναγόμενου εντός 60 ημερών από σήμερα και όπως εντός της 

ίδιας περιόδου ανταλλάξουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν.  

Σε σχέση με τα υπόλοιπα αιτήματα του παραρτήματος του εναγόμενου αυτά 

επιφυλάσσονται μέχρι την επόμενη δικάσιμο και οι συνήγοροι να τοποθετηθούν 

επί αυτών 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12/05/21 και ώρα 09:00. Μέχρι τότε να 

καταχωρηθεί και κατάλογος μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας από ενάγουσα και 

εναγόμενο. 

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3221/19 – Αίτηση ημερ. 09/11/20 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίον 

της καθ’ ης η αίτηση προς €245 πλέον Φ.Π.Α. τα οποία θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της διαδικασίας. 

 

Γεν. Αίτηση 258/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 10/03/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 2917/18 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για τον εναγόμενο αρ.1. 

Εντός της ίδιας περιόδου να παραδώσει αντίγραφα αυτών σε κάθε άλλο διάδικο 

μέρος. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 05/04/21 και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία 

αλλά όχι εναντίον του Ενάγοντα και των εναγόμενων αρ.2 κα αρ.3.  

 

Αρ. Αγωγής 840/20 – Αίτηση ημερ. 09/11/20 



Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και 

εναντίον του καθ’ ου η αίτηση για το ποσό των €.245 πλέον Φ.Π.Α, πληρωτέα 

στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 371/18 – Αίτηση ημερ. 13/12/19 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 26/02/21 και ώρα 9:00. Οι αιτητές να 

τοποθετηθούν αναφορικά με την τύχη της αίτησης. Το Ε.Σ να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Χωρίς έξοδα. 

Η παρουσία των δικηγόρων των αιτητών είναι απαραίτητη κατά την πιο 

πάνω ημερομηνία και ώρα. 

 

 

 

Αρ. Αγωγής 1745/18 – Αίτηση ημερ. 13/12/19 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 26/02/21 και ώρα 9:00. Οι αιτητές να 

τοποθετηθούν αναφορικά με την τύχη της αίτησης. Χωρίς έξοδα. 

Η παρουσία των δικηγόρων των αιτητών είναι απαραίτητη κατά την πιο 

πάνω ημερομηνία και ώρα. 

 

Αρ. Αγωγής 3042/15 

Δεδομένης της κλίμακας της αγωγής και της ύπαρξης διαφωνίας ως προς τον 

τρόπο εκδίκασης της υπόθεσης αυτή θα εκδικαστεί ως «ακροαματικής 

διαδικασίας». Ορίζεται για ακρόαση στις 04/06/21 και ώρα 11:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2854/19 

Εκδίδεται Απόφαση ως η παράγραφος 11 της Ένορκης Δήλωσης πλέον €1460 

έξοδα, Φ.Π.Α και 16,50 έξοδα επίδοσης. 

 

 

 

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

 

 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον    
 

Ημερομηνία: 17.02.2021 
 

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 2829/2008 Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε την 31.01.2011 και είναι 

εκτελεστή μέχρι και την 31.01.2023 και δεν χρειάζεται να δώσει 

το Δικαστήριο άδεια για εκτέλεσή της. Εκδίδεται διάταγμα ως το 

Β της αίτησης, για την ανανέωση του ΜΕΜΟ. Χωρίς έξοδα. 

 

2.  ΑΓΩΓΗ 4547/2012 Η ακρόαση συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση της μαρτυρίας των 

ΜΕ2 και ΜΥ1. Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης την 

22.02.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Εάν τελικά η 

πλευρά της Εναγόμενης δεν θα έχει άλλο μάρτυρα, να 

ειδοποιήσει το Δικαστήριο το συντομότερο δυνατόν, ώστε να 

ελευθερώσει την 22.02.2021 και να προγραμματίσει εξ 

αποστάσεως την υπόθεση για γραπτές αγορεύσεις. 

 

3.  ΑΓΩΓΗ 4924/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.06.2021 ώρα 11:00 π.μ., 

έξοδα στην πορεία. 

 

4.  ΑΓΩΓΗ 1701/2014 Η αγωγή ήταν ορισμένη στις 12.02.2021, ωστόσο δεν είχε τεθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου την ημέρα εκείνη. Τέθηκε σήμερα 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 

23.09.2021 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία.  

 

5.  ΑΓΩΓΗ 1344/2015 

ΑΓΩΓΗ 3501/2014 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 13.09.2021 ώρα 11:00 

π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

6.  ΑΓΩΓΗ 3356/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.07.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

7.  ΑΓΩΓΗ 1180/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.10.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



8.  ΑΓΩΓΗ 2896/2016 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, με σκοπό τον συμβιβασμό, την 

05.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Εάν διευθετηθεί 

νωρίτερα, να ζητηθεί. 

 

9.  ΑΓΩΓΗ 2290/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.10.2021 ώρα 11:00 π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

10.  ΑΓΩΓΗ 901/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς 

Εναγόμενης. Σε περίπτωση που δεν έχει καταχωριστεί, η 

Εναγόμενη, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να 

καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη 

μαρτυρίας. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες/προγραμματισμό της 

ακρόασής της την 26.05.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα 

προδικαστικά αιτήματα να προωθηθούν ως τότε. Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

11.  ΑΓΩΓΗ 839/2020 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου όπως υπολογιστούν και 

εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας. 

 
 

1. 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.  

 

2. 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.  

 

3. 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 Ορισμένη Κατάσταση 

1.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26.02.2021 Πρέπει να αρχίσει 

2.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Εκκρεμεί Πρέπει να αρχίσει 

3.  2875/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Συνεχιζόμενη  

4.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 10.03.2021 Πρέπει να αρχίσει 

5.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 14.05.2021 Πρέπει να αρχίσει 

6.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 22.02.2021 Συνεχιζόμενη  

7.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 02.03.2021 Πρέπει να αρχίσει 

8.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 23.02.2021 Συνεχιζόμενη 

9.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05.03.2021 Συνεχιζόμενη   

10.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 08.03.2021 Συνεχιζόμενη  

11.  5868/2012 & 

5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 24.02.2021 

25.02.2021 

Συνεχιζόμενη 

12.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 14.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

13.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Εάν δεν συνεχίσει 

η 2875/2012, 

υπάρχουν 

προοπτικές 

14.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 26.02.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

16.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.      

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος/γραμματέας): yioannou@dc.judicial.gov.cy  

(μόνον για επείγοντα θέματα) κα Χρίστια Μίτλεττον (δικαστής): cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276 
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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 17.02.2021 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Aγωγή 34/11 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημ. 16.10.2020 

αναφορικά με τα ΜΕΜΟ 553/2011 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

2. Αγωγή 2504/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 7.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

3. Αγωγή 3694/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 23.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

4. Αγωγή 5415/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 23.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

5. Aγωγή 2695/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 26.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

6. Αγωγή 1059/20 Στο φάκελο του Δικαστηρίου, δεν υπάρχει το παράρτημα εκ 

μέρους του εναγομένου.  Ως εκ τούτου  η αγωγή ορίζεται  

23.2.2021 στις 9.00 για να εντοπιστεί και να καταχωρηθεί στο 



 
 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 

φάκελο.  Την ημέρα εκείνη να τοποθετηθούν και τα δύο μέρη ως 

προς το ποια διατάγματα επιθυμούν να εκδοθούν. 

7. Αγωγή 1573/17 Η αίτηση ημ. 30.9.19 αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω μη 

επίδοσης με δικαίωμα καταχώρησης νέας.  Χωρίς έξοδα. 

8 Αίτηση 586/20 Η υπόθεση παρέμεινε στο Δικαστήριο από τις 4.2.21, έτσι ώστε 

να εξετάσει η δικηγόρος πως θα προχωρήσει.  Ένεκα των όσων 

αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα ημ. 16.2.21 η αίτηση 

ορίζεται την 8.3.2021 για Απόδειξη στις 9.00.  Δίδεται άδεια για 

καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης αναφορικά με 

το σχέδιο συγχώνευσης μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα. 

9. Αγωγή 1985/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης ημ. 

6.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

εναγόντων-αιτητών και εναντίον του εναγόμενου, εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας. 

10. Αγωγή 1638/07 Η αίτηση ημ. 13.8.20 ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις 5.5.2021 στις 8.30.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

εντός 30 ημερών από σήμερα.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία 

σε καμία περίπτωση εναντίον των αιτητών. 

11. Αγωγή 6093/13 

 

Η αγωγή αποσύρεται ως πλήρως διευθετηθείσα και εξοφληθείσα.  

Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δικηγόροι δηλώνουν ότι έχουν πλήρως 

διευθετηθεί και εξοφληθεί. Όλες οι προηγούμενες διαταγές για 

έξοδα ακυρώνονται.  Η ημερομηνία 22.6.2021 ακυρώνεται. 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγ. 4463/12 22.03.21 Συνεχιζόμενη 

 

2. Αγ. 2357/12 19.03.21 Συνεχιζόμενη 

3. Αγ. 374/12 19.02.21 & 

23.02.21 

Συνεχιζόμενη 



 

 

E-mail επικοινωνίας: κα Έλενα Χριστοφίδου: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25806215. 

 

Σημείωση: Οποιοδήποτε έγγραφο που πρέπει να καταχωρείται στο φάκελο να 

γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις έτσι ώστε αυτό να βρίσκεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου την ημέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Αγ. 3413/12 24.02.21 Συνεχιζόμενη 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


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 17.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

8271/17 ορίζεται για ακρόαση στις 31.05.2021  στις (10:30)  

11446/19 ορίζεται για ακρόαση στις 17.09.2021  στις (10:30) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  (09:00) 
8020/20 07.04.2021 

11138/20 07.04.2021 

12061/20 Διακόπηκε 

2773/20 07.04.2021 

 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 

Νομικές Αρωγές για εξέταση  (09:00) 

591/20 07.04.2021 

646/20 07.04.2021 

656/20 07.04.2021 

17/21   24.02.2021 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν 

4527/20  

4529/20  

4613/20  

4627/20  

4630/20  

7369/20  



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

17/2/2021 

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 17.02.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

17256/18 ακρόαση για κατ. στις  24.6.21  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. 

 

18428/19 ακρόαση για κατ. στις  23.6.21  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. 

 

19753/19 ακρόαση για κατ. στις  24.6.21  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. 

 

8212/20 ακρόαση για κατ. στις  24.6.21  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. 

 

21109/19 ακρόαση για κατ. στις  24.6.21  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. 

 

13110/17 ακρόαση για κατ. στις  4.6.21  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. 

 



8253/20  γεγονότα & ποινή για κατ. στις  13.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.    Ο 

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

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

11913/20  επίδοση για κατ. στις  20.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.     

 

11282/20 ακρόαση για κατ. στις  23.6.21  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 17.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

17539/17 oρίζεται για ακρόαση στις 3.6.21 (10:30) 

3612/18 ορίζεται για ακρόαση στις 7.6.21 (10:30)  

14587/18 ορίζεται για ακρόαση στις 7.6.21 (10:30) 

18742/18 ορίζεται για ακρόαση στις 9.6.21 (10:30)  

21531/19 ορίζεται για ακρόαση στις 9.6.21 (10:30) 

2789/20 ορίζεται για ακρόαση στις 9.6.21 (10:30)  

5973/20 ορίζεται για ακρόαση στις 9.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

22856/19 στις 19.3.21 (09:00) 

22857/19 στις 19.3.21 (09:00) 

7461/20 στις 19.3.21 (09:00) 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 27.5.21 (09:00) 

13323/20 

13324/20 

13325/20 

13326/20 

13327/20 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

17 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 17.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

●  Νομική Αρωγή 701/20 ορίζεται για Εξέταση στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 773/20 ορίζεται για Εξέταση στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 774/20 ορίζεται για Εξέταση στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

●  22081/19 ορίζεται για Απόδειξη στις 19.2.2021 στις 9:00 π.μ.  Ο μάρτυρας 

να είναι παρών 

●  1538/20 ορίζεται για Απόδειξη στις 19.2.2021 στις 9:00 π.μ.  Ο μάρτυρας 

να είναι παρών 

●  4377/20 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης στις 15.3.2021 στις 

9:00 π.μ. 

●  5420/20 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης και για Απάντηση 

για κατηγ. 1 και 2 

στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  5468/20 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης και για Απάντηση  

στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  5205/19 ορίζεται για Απάντηση στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  23168/19 ορίζεται για Απάντηση στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  4227/20 ορίζεται για Απάντηση στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  6365/20 ορίζεται για Απάντηση στις 11.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  14042/18 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.2.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  6664/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 9.3.2021 στις 9:30 π.μ. 

●  8942/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 9.3.2021 στις 9:30 π.μ. 



●  9053/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 9.3.2021 στις 9:30 π.μ. 

●  19192/19 ορίζεται για Ακρόαση την 11.3.2021 στις 9:30 π.μ. 

●  22106/19 ορίζεται για Ακρόαση την 11.3.2021 στις 9:30 π.μ. 

●  4877/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 11.3.2021 στις 9:30 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 

στις 9.6.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 17.02.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 31.03.2021 

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.   

 

Σημείωση: Για ζητήματα που αφορούν τις υποθέσεις των ιδιωτικών ποινικών 

του Ε.Δ. Λεμεσού μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Μαρία Παναγή 

τηλεφωνικά στο 25806272 ή δια email mpanayi@dc.judicial.gov.cy  

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


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  17.2.21 

(ΔΙΑΖΥΓΙΑ) 

 

 

1. 100/17 – Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) – 31.3.21(10:00) 

2. 307/18 – Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) – 7.4.21 (10:00) 

3. 350/18 – Ακρόαση – 17.3.21 (08:30) 

4. 614/19 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

5. 714/19 – Απόδειξη 14.4.21 

6. 102/20 – Απόδειξη 3.3.21 

7. 282/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

8. 302/20 – (Κλήση για οδηγίες ημερ. 17.2.21) – Οδηγίες 17.3.21 – Να 
ακολουθηθούν οι Θεσμοί  
 

9. 335/20 – Απόδειξη 24.2.21 

10. 347/20 – (Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα) 

11. 410/20 – ΚΕΘ 31.3.21, Υπεράσπιση μέχρι τότε 

12. 424/20 – Απόδειξη 3.3.21  

13. 487/20 – Απόδειξη 31.3.21  



14. 518/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο του Καθ΄ου η αίτηση με 
έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον του Καθ΄ου η αίτηση) 
 

15. 540/20 – Εκδόθηκε  διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

16. 550/20 – Απόδειξη 3.3.21 

17. 554/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

18. 566/20 - Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

19. 568/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο της Καθ΄ης η αίτηση) 

20. 569/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

21. 572/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

22. 577/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (Λόγω συνεχούς τετραετούς διάστασης) 
 

23. 581/20 – Απόδειξη 3.3.21 

24. 620/20 – Εκδόθηκε διαζύγιο (στο πρόσωπο και των δύο) 

25. 27/21 – (Μονομερής αίτηση ημερ. 9.2.21 για υποκατάστατη επίδοση) 
– Εκδόθηκε διάταγμα ως η παράγρ. Α της αίτησης – Ορισμένη 
31.3.21 

 
26.     236/20 – Η κλήση για οδηγίες ημερ. 16.2.21 για οδηγίες 17.3.21 

 

27.     574/18 – (Δίδονται νέες οδηγίες προς τον Αιτητή μέχρι 23.2.21 να 
καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του και να παραδώσει αντίγραφο 
της (όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο της Καθ΄ης η 
αίτηση. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες προς την Καθ΄ης η αίτηση όπως 
μέχρι 9.4.21 και νοουμένου ότι ο Αιτητής θα έχει συμμορφωθεί, 
καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και παραδώσει αντίγραφο 
της (όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του Αιτητή.  Η 
κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 
19.5.21 (10:00) – Έξοδα στην πορεία 

 



 

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 17.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

340/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά 

υπόθεση.  Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

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

 

466/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά 

υπόθεση.  Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο 

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

 

329/18  Έχει κοινοποιηθεί e-mail από την Εισαγγελία με το οποίο ενημερώνουν 

το Δικαστήριο ότι εξετάζεται το αίτημα της Αιτήτριας για μετατροπή της σε σύμβαση 

αορίστου διαρκείας και αιτούνται μιας νέας ημερομηνίας προς τα τέλη Μαρτίου.  Από 

το προηγούμενο πρακτικό του Δικαστηρίου φαίνεται ότι έχουν ζητηθεί και προ-

ηγουμένως ημερομηνίες προς αυτό τον σκοπό, χωρίς ωστόσο να δοθεί οποιοσδήποτε 

λόγος για τις προσπάθειες που έχουν γίνει και ποιο ήτο το αποτέλεσμα.  Η υπόθεση 

θα οριστεί για οδηγίες στις 29.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ.  Μέχρι τότε να γίνουν όλες οι 

απαιτούμενες ενέργειες. 

 

126/18  Η υπόθεση είναι ορισμένη για απόδειξη. 

395/19  Η υπόθεση έχει οριστεί επανειλημμένες φορές για οδηγίες για σκοπούς 

συζήτησης για εξώδικη διευθέτηση.  Ως εκ τούτου, αναμένεται από τους συνηγόρους 

να ενημερώσουν το Δικαστήριο αν έχει επιτευχθεί οποιοσδήποτε συμβιβασμός, 

διαφορετικά αναμένεται, αν τούτο καταστεί δυνατό, να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

ή να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.  Επειδή η 

υπόθεση έχει αναβληθεί επανειλημμένες φορές, το Δικαστήριο θα αναμένει την τελική 

θέση των συνηγόρων. 



 

 

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 

17/02/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

147/14 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης θα γίνει κανονικά ως η 

συνεννόηση του Δικαστηρίου με τους δικηγόρους.  

 

14/17 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

της πανδημίας.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 17/11/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

151/18 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

της πανδημίας.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 24/11/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

 

150/20 Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25.    

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/03/21 η ώρα 

9.00π.μ. 

 

296/20 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Οδηγίες στις 20/04/21 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. 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy


 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 17/02/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

22/13 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό.  Οι 2 πλευρές να βρίσκονται 

στο Δικαστήριο η ώρα 9.00 π.μ. 

162/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 8/4/2021.  Κλήση για 

οδηγίες και Παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

31/3/2021. 

292/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 8/4/2021.  Κλήση για 

οδηγίες και Παραρτήματα να καταχωρηθούν μέχρι την 

31/3/2021. 

74/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 15/4/2021.  Οι πλευρές 

να συμμορφωθούν με το διάταγμα ημερ. 14/12/2020 μέχρι 

την 8/4/2021. 

496/15 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στην συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 385/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται 

χρόνος να ακουστεί η παρούσα η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 18/10/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

388/16 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στην συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 385/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται 

χρόνος να ακουστεί η παρούσα η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 8/11/2021 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 17/02/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

Ε47/17 

Η υπόθεση παραμένει για ακρόαση αύριο 18/2/2021 στις 11.00 π.μ. 

 

E109/18 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 25/5/2021.  Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση της μαρτυρίας.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

E119/19 

Ορίζεται για οδηγίες στις 4/3/2021 στις 9.00 π.μ.  Αποκαλύψεις μέχρι 26/02/2021. 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

Ε204/19 

Παραμένει 3/3/2021 για οδηγίες στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα.  Διάδικοι παρόντες. 

 

E20/20 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ ου η αίτηση για 45 μέρες 

από σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται στις 15/4/2021 για οδηγίες στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον του Αιτητή. Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

είναι παρόντες. 

 

E28/20 

Παρατείνεται για τελευταία φορά ο χρόνος καταχώρησης του Παραρτήματος του 

Καθ’ ου η αίτηση, μέχρι τις 9/3/2021. Παραμένει για οδηγίες στις 10/3/2021  στις 

9.00 π.μ.   

Έξοδα στην πορεία, όχι εις βάρος του Αιτητή.  

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



 

E50/20 

Η υπόθεση, παρά την ύπαρξης της υπό Β(3) αιτούμενης θεραπείας, αξιολογείται και 

κατατάσσεται ως εμπίπτουσα εντός της διαδικασίας της ταχείας εκδίκασης.  Ως εκ 

τούτου δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση της έγγραφης μαρτυρίας ως 

ακολούθως:  

- Η  μαρτυρία του Αιτητή να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 60 
ημερών από σήμερα.    

-  Η μαρτυρία  του Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη 
πλευρά εντός 60 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας του Αιτητή.  
Ορίζεται για οδηγίες στις 30/6/2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  

 

E62/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη 

και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

εντός 60 ημερών από σήμερα και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων 

να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.  Μέχρι 

τότε να προσδιοριστεί γραπτώς το άλλο αίτημα που αξιώνουν οι δικηγόροι των 

διαδίκων.  

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 11/5/2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  

 

E63/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη 

και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

εντός 60 ημερών από σήμερα και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων 

να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.  Μέχρι 

τότε να προσδιοριστεί γραπτώς το άλλο αίτημα που αξιώνουν οι δικηγόροι των 

διαδίκων.  

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 11/5/2021 στις 9.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

E101/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη 

και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

εντός 60 ημερών από σήμερα και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων 

να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.          

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 11/5/2021 στις 9.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  



 

K15/19 

Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση την 1/7/2021 στις 

11.00 π.μ.  Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση 

της μαρτυρίας.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

K23/19 

Αίτηση ημ. 10/2/2021 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της αίτησης, με τη διαφοροποίηση ότι ο χρόνος 

αντεξέτασης δεν θα ξεπεράσει τα 30 λεπτά.   

 

Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 2/7/2021 στις 11.00 π.μ., ημερομηνία 

κατά την οποία θα διενεργηθεί και η αντεξέταση του Καθ ‘ου η αίτηση.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

K13/20 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ ου η αίτηση για 45 μέρες 

από σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται στις 15/4/2021 για οδηγίες στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον του Αιτητή.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

είναι παρόντες. 

 

K47/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την 

παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη 

και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν 

εντός 60 ημερών από σήμερα και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων 

να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων. Δίδονται 

οδηγίες στη Λειτουργό του Δικαστηρίου να ετοιμάσει γραπτή έκθεση για το δίκαιο 

ενοίκιο του υποστατικού. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 30/6/2021 στις 9.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 


