
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2364/17 Αίτηση ημερ. 14.9.2020:  Επιφυλάχθηκε Ενδιάμεση Απόφαση. 

 

Η Αίτηση ημερ. 4.2.2020 ορίζεται για οδηγίες 9.3.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

Η Αίτηση ημερ. 3.3.2020 ορίζεται για οδηγίες 9.3.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 18.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

190/16 H ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 27.4.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

4607/15 H ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 23.4.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

1916/13  H ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 

20.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

18.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2925/20 Η αίτηση ημερ. 10.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 8.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Οποιεσδήποτε 

αιτήσεις τυχών καταχωριστούν να οριστούν 

εκείνη την ημερομηνία. Το Διάταγμα παραμένει 

σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1314/20 Επιφυλάσσεται απόφαση.  

 

Αγωγή αρ. 1110/20 Η αίτηση ημερ. 10.11.2020 απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 676/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

13.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1522/19 Επιφυλάσσεται απόφαση. 

 

Αίτηση /Έφεση αρ. 8/21 Επιφυλάσσεται απόφαση. 

 

Αίτηση / Έφεση αρ. 292/20 Η αίτηση ημερ. 9.2.2021 ορίζεται για ακρόαση 

την 22.2.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες 

την ίδια μέρα. Έξοδα στην πορεία. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Προέδρου Ε.Δ. Λεμεσού 

18.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2663/18 Η αίτηση ημερ. 10.11.2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 18.3.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Η αίτηση ημερ.  19.2.2019 και η 

αγωγή ορίζονται για οδηγίες την ίδια μέρα και 

ώρα. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 362/20 Η αίτηση ημερ. 10.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 16.3.2021. Η Υπεράσπιση να καταχωριστεί 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1083/12 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

23.3.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 18/2/21 

 

Διαχ. αρ. 270/14  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 9/3/21 και ώρα 
09:00. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 25/2/21. Μόλις καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή 
Τελικοί λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 
Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Εκδίδεται ένταλμα 
σύλληψης εναντίον της διαχειρίστριας το οποίο θα 
παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

Αγωγή αρ. 2984/06 Η Αίτηση ημερ. 8/2/21 επαναορίζεται για περαιτέρω 
Απόδειξη την 18/3/21 ώρα 09:00.  Να καταχωρηθεί 
στο ενδιάμεσο συμπληρωματική ένορκη δήλωση 
στην οποία να γίνεται αναφορά στο σχέδιο 
διακανονισμού το οποίο αναφέρεται στην αίτηση.  
Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αγωγή αρ. 1553/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 
29/11/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
 

Αγωγή αρ. 1541/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 2/12/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
 

Αγωγή αρ. 967/14 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 1/12/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
 
 
Αγωγή αρ. 5672/14 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 19/5/2021 

ώρα 09:00. Ο χρόνος για την καταχώρηση της 
ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της πλευράς της 
Εναγόμενης 3 παρατείνεται μέχρι 10/5/21.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

 
 
Αγωγή αρ. 2011/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες/σκοπούς 

συμμόρφωσης την 19/5/2021 ώρα 09:00.  Δίδονται 
οδηγίες για την καταχώρηση του ονομαστικού 
καταλόγου μαρτύρων της κάθε πλευράς, με σύνοψη 
της μαρτυρίας τους, μέχρι 10/5/21. Καμιά διαταγή 
για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 1108/18 Η Αίτηση ημερ. 23/12/19 επαναορίζεται για 
Ακρόαση την 10/3/2021 ώρα 09:00.  Μέχρι τότε να 
καταχωρηθεί η γραπτή αγόρευση των Εναγόμενων.  
Έξοδα επιφυλάσσονται. 
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Αγωγή αρ. 351/20 Η Αίτηση ημερ. 23/6/20 ορίζεται για Απόδειξη την 
19/5/21 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21. Έξοδα 
επιφυλάσσονται. 

 

 
Αγωγή αρ. 2079/20 Η Αίτηση ημερ. 10/11/20 ορίζεται για Απόδειξη την 

19/5/21 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21. Έξοδα 
επιφυλάσσονται. 

 
 

Γεν. Αίτηση 280/19 Η Αίτηση επαναορίζεται για Ακρόαση την 19/5/2021 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
 

Αγωγή αρ. 658/20 Ενόψει του ότι καταχωρίστηκε υπεράσπιση η Αίτηση 
ημερ. 23/6/20 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ Αιτητών τα οποία θα πληρωθούν στο 
τέλος της αγωγής. 

 
 

Αγωγή αρ. 1185/19 Η Αίτηση ημερ. 23/6/20 επαναορίζεται για Απόδειξη 
την 19/5/21 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21. Έξοδα 
επιφυλάσσονται. 

 
 

Αγωγή αρ. 2833/15 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 26/1/2022 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
Αγωγή αρ. 3666/13 Η Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 10/11/20 

επιφυλάσσεται.  
 
 
Αγωγή αρ. 3193/20 Κατόπιν της δήλωσης του συνηγόρου των 

Εναγομένων όπως αυτή καταγράφεται στο 
ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστάληκε στο 
Δικαστήριο τα αιτητικά των παραγράφων Β και Γ της 
Αίτησης ημερ. 29/12/20 αποσύρονται και 
απορρίπτονται.  Όσον αφορά το αιτητικό της 
παραγράφου  Α και το εκδοθέν διάταγμα, η Αίτηση 
επαναορίζεται για Οδηγίες την 19/3/2021 ώρα 
09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 
παρατείνεται μέχρι 12/3/21.  Το Προσωρινό 
Διάταγμα σε ισχύ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  18/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής 860/17  Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 981/20 Αίτηση ημερ. 28.12.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες και περαιτέρω εξέταση την 18.3.21 ώρα 
9:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Διαχ. 473/09 Η διαχείριση ορίζεται στις 11.5.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Στο μεταξύ να κατατεθούν Απογραφή και 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί.  Για τον Διαχειριστή να 
επιδοθεί κλήση στο Δικηγορικό Γραφείο που τον 
εκπροσωπεί. 

 

Αρ. Αγωγής 2185/06 Αίτηση ημερ. 22.7.20.  Η αίτηση απορρίπτεται 
άνευ βλάβης των δικαιωμάτων του Ενάγοντα, χωρίς 
έξοδα.  Τα εντάλματα σύλληψης ακυρώνονται. 

 

Αρ. Αγωγής 130/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.3.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1870/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 11.5.21 ώρα 9:00 
π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων) 
να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές 
(ενάγοντα/εναγόμενο) εντός 80 ημερών από 
σήμερα.  ΄Εξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3026/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 19.4.21 ώρα 9:00 
π.μ. (κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας) 
να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 45 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3068/20 Αίτηση ημερ. 8.2.21.  Εκδίδονται διατάγματα ως οι 
παράγραφοι Α, Β, Γ (ο χρόνος καταχώρισης 
σημειώματος εμφάνισης καθορίζεται στις 45 
ημέρες) και Δ. Τα έξοδα να ακολουθήσουν το 
αποτέλεσμα. 

 

Αρ. Αγωγής 2644/20 Αίτηση ημερ. 16.2.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος Α της Αίτησης.  Συμπληρωματική 
ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 26.2.21. Τα 
έξοδα να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα. Η Αίτηση 
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ημερομηνίας 19.11.20 ορίζεται για Ακρόαση στις 
10.3.21 ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές αγορεύσεις).  Το 
διάταγμα σε ισχύ.   

 

Αρ. Αγωγής 440/19 Μονομερής Αίτηση ημερ. 29.10.20.  Η απόφαση 
επιφυλάσσεται.  Έξοδα δίκης.  Το διάταγμα σε ισχύ. 

 Δια κλήσεως αίτηση ημερ. 29.10.20.  Η Αίτηση 
ορίζεται για Οδηγίες στις 19.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  
Τυχόν ένσταση εκ μέρους των Εναγόντων-Καθ΄ων 
η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Αρ. Αίτ. Π.Σ.Α. 3/20 Αίτηση ημερ. 11.2.21. Εκδίδεται διάταγμα 
ανανέωσης και/ή παράτασης του χρόνου του 
προστατευτικού διατάγματος το οποίο εκδόθηκε 
στις 7.10.20 στα πλαίσια της, με την πιο πάνω 
αριθμό και τίτλο αίτησης, για περίοδο 40 ημερών 
από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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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  18/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

131/20 

Η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη προώθησης της.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

60/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 22.3.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

386/13 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 19.4.21 και ώρα 9:00.  Ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  Ο διαχειριστής να 

ενημερωθεί να είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.  

 

5/21 

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

έξοδα.  

 

247/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 19.4.21 και ώρα 9:00.  Ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  Η διαχειρίστρια να 

ενημερωθεί να είναι παρούσα κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.  

 

 

3797/13 – Αίτηση ημερ. 22.7.20 

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

για έξοδα.   
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5172/13 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης στις 

9.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

1584/20 – Αίτηση ημερ. 8.2.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 22.2.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. Η παρουσία του δικηγόρου του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

1514/20 – Αίτηση ημερ. 10.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 16.4.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 5.4.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

2920/19 – Αίτηση ημερ. 13.3.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.2.21 και ώρα 8:30. Έκθεση Απαίτησης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Αιτητή και 

εναντίον των Εναγόντων (Καθ΄ ων η αίτηση) όπως αυτά θα υπολογιστούν από 

τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα 

στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.   

 

 

2875/19 - Αίτηση ημερ. 8.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 22.2.21 και ώρα 9:00.   

 

 

1064/19 – Αίτηση ημερ.  18.9.20 

Δίνονται οδηγίες όπως τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Εναγομένων 1, 2, 

3, 5 εκδοθούν.  Η αίτηση για τους Εναγομένους 1, 2, 3 και 5 ορίζεται για οδηγίες 

και τα εντάλματα τους για έλεγχο στις 12.4.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στη 

πορεία της αίτησης. Την ίδια ημέρα για επίδοση η αίτηση για τον Εναγόμενο 4.  

Χωρίς έξοδα για τον Εναγόμενο 4.  

 

 

 

 

1565/18 
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Η απαίτηση εναντίον των Εναγομένων 1 και 3 απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.  

Κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα αναφορικά με την απαίτηση.  Η ανταπαίτηση 

των Εναγομένων 1 και 3 απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.  Καμιά διαταγή για έξοδα 

για την Ανταπαίτηση των Εναγομένων 1 και 3.   

 

 

646/20 – Αίτηση ημερ. 23.6.20 

Για την απόσυρση δικηγόρου είναι απαραίτητη η παρουσία και του δικηγόρου 

και των διαδίκων που αυτός εκπροσωπεί. 

 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 1.3.21 και ώρα 9:00.  Τα έξοδα στη πορεία 

της αίτησης.  Η παρουσία του δικηγόρου των Εναγομένων 1 – 4  καθώς και των 

ιδίων των Εναγομένων 1 – 4 στο Δικαστήριο κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

845/18 

Η αγωγή για τον Εναγόμενο 1 ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 10.3.21 και ώρα 

9:00.  Παράρτημα καταχωρήθηκε εκ μέρους των Εναγομένων 1.  Στο φάκελο 

της υπόθεσης δεν υπάρχει καταχωρημένο παράρτημα εκ μέρους του 

Εναγομένου 2.  Οι συνήγοροι των διαδίκων να διευκρινίσουν αν αυτό που 

επιθυμούν είναι την επόμενη δικάσιμο το Δικαστήριο να επιληφθεί της κλήσης 

για οδηγίες ημερ. 21.12.20 αντί στις 13.5.21 που είναι ορισμένη.  

 

 

Συννενωμένες 5445/12 και 1315/12  

Οι συννενωμένες αγωγές ορίζονται για ακρόαση στις 17.3.21 και 23.3.21 και 

ώρα 11:30.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Δεν θα δοθεί άλλη ειδοποίηση η ακρόαση 

θα ξεκινήσει στις 17.3.21.  
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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 18.02.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 3184/20 Η Αίτηση ημερ. 30.12.2020 ορίζεται για Εξέταση 04.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρου απαραίτητη.   

Αγωγή αρ. 2753/20 Επειδή η επίδοση έγινε ενόσω ίσχυε η αναστολή των 

προθεσμιών το Δικαστήριο θεωρεί ότι η αίτηση ημερ. 

09.02.2021 θα πρέπει να οριστεί για εξέταση σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι μετά τη λήξη της 

αναστολής των προθεσμιών (08.03.2021) και περαιτέρω 

αφού παρέλθει η προθεσμία για καταχώρηση Σημειώματος 

Εμφάνισης.  Ορίζεται για Οδηγίες 25.02.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 2709/20 Επειδή η επίδοση έγινε ενόσω ίσχυε η αναστολή των 

προθεσμιών το Δικαστήριο θεωρεί ότι η αίτηση ημερ. 

09.02.2021 θα πρέπει να οριστεί για εξέταση σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι μετά τη λήξη της 

αναστολής των προθεσμιών (08.03.2021) και περαιτέρω 

αφού παρέλθει η προθεσμία για καταχώρηση Σημειώματος 

Εμφάνισης.  Ορίζεται για Οδηγίες 25.02.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 2702/20 Επειδή η επίδοση έγινε ενόσω ίσχυε η αναστολή των 

προθεσμιών το Δικαστήριο θεωρεί ότι η αίτηση ημερ. 

09.02.2021 θα πρέπει να οριστεί για εξέταση σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι μετά τη λήξη της 

αναστολής των προθεσμιών (08.03.2021) και περαιτέρω 

αφού παρέλθει η προθεσμία για καταχώρηση Σημειώματος 

Εμφάνισης.  Ορίζεται για Οδηγίες 25.02.2021 στις 9:00 π.μ. 
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Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 1620/20 Η Αίτηση ημερ. 16.02.2021 ορίζεται για Εξέταση 04.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Στην ένορκη δήλωση δεν επισυνάφθηκε η 

επίδοση του διατάγματος.  Να καταχωρηθεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.  Ο συνήγορος να δηλώσει 

τα έξοδα της αίτησης.  

Αγωγή αρ. 954/20 Η Αίτηση ημερ. 19.06.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον του Εναγόμενου.   

Αγωγή αρ. 520/20 Επειδή η επίδοση έγινε ενόσω ίσχυε η αναστολή των 

προθεσμιών το Δικαστήριο θεωρεί ότι η αίτηση ημερ. 

08.02.2021 θα πρέπει να οριστεί για εξέταση σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι μετά τη λήξη της 

αναστολής των προθεσμιών (08.03.2021) και περαιτέρω 

αφού παρέλθει η προθεσμία για καταχώρηση Σημειώματος 

Εμφάνισης.  Ορίζεται για Οδηγίες 23.02.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 409/20 Στην Αίτηση ημερ. 12.02.2021 εκδίδεται διάταγμα –

Garnishee order nisi – διατάττον την κατάσχεση εις χείρα της 

Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ Μεσεγγυούχων 

των ποσών €82.080 πλέον 2% τόκο ετησίως από 21.02.2020 

πλέον €2.577 έξοδα πλέον τόκο 2% ετησίως από 21.02.2020 

πλέον ΦΠΑ και €66 έξοδα επίδοσης από το ποσό το 

οφειλόμενο στον Εναγόμενο 1 που είναι κατατεθειμένο 

στους λογαριασμούς με αριθμούς 240-01-653404-01 και 

240-00-982110-00.  Διατάσσεται ο μεσεγγυούχος όπως μη 

πληρώσει το πιο πάνω ποσό ή οιονδήποτε μέρος του προς 

τον Εναγόμενο 1 ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός μόνο 

για να χρησιμεύσει προς ικανοποίηση της απόφασης που 

εκδόθηκε υπέρ του Ενάγοντα στην αγωγή αυτή.  Το 

Διάταγμα ορίζεται για Επίδοση στον Μεσεγγυούχο και τον 

Εναγόμενο 1 09.03.2021 στις 9:00 π.μ. Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται.  

Αγωγή αρ. 202/20                       Επειδή η επίδοση έγινε ενόσω ίσχυε η αναστολή των 

προθεσμιών το Δικαστήριο θεωρεί ότι η αίτηση ημερ. 

08.02.2021 θα πρέπει να οριστεί για εξέταση σε 
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μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι μετά τη λήξη της 

αναστολής των προθεσμιών (08.03.2021) και περαιτέρω 

αφού παρέλθει η προθεσμία για καταχώρηση Σημειώματος 

Εμφάνισης.  Ορίζεται για Οδηγίες 23.02.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 2608/19 Η Αίτηση ημερ. 03.02.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

24.03.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2403/19 Η Αίτηση ημερ. 07.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες (με τις ίδιες 

οδηγίες) 26.02.2021 στις 9:00 π.μ. Συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 3028/18 Επιφυλάχθηκε απόφαση.  

Συν. Αγωγές 2023/18 

                       2024/18 

Ορίζονται για Ακρόαση 08.12.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 326/18 Στην Αίτηση ημερ. 08.02.2021 εκδίδεται διάταγμα με το 

οποίο παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης της Έκθεσης 

Απαίτησης για 15 μέρες από τη σύνταξη του διατάγματος.  Η 

σύνταξη του διατάγματος να ζητηθεί εντός 5 ημερών από 

σήμερα.  

Αγωγή αρ. 3353/17 Η Αίτηση ημερ. 29.07.2020 ορίζεται για Επίδοση 16.04.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3104/16 Η Αίτηση ημερ. 29.07.2020 ορίζεται για Επίδοση 16.04.2021 

στις 9:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1166/16 Ορίζεται για Οδηγίες 15.04.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των 

εναγομένων να καταχωρηθούν 2 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 3722/13 Ορίζεται για Ακρόαση 26.03.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 5598/13 Ορίζεται για Οδηγίες 18.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 5599/13  Ορίζεται για Οδηγίες 18.03.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 5600/13 Ορίζεται για Συνέχιση της Ακρόασης και/ή δήλωση 

συμβιβασμού 18.03.2021 στις 11:00 π.μ. Η ημερ. 01.03.2021 

ακυρώνεται.  

Αγωγή αρ. 1380/13 Ορίζεται για Ακρόαση 12.04.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 574/13 Ορίζεται για Ακρόαση 09.03.2021 στις 11:00 π.μ. Θα υπάρχει 

χρόνος ν’ ακουστεί.   
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Αγωγή αρ. 2185/05 Η Αίτηση ημερ. 29.10.2020 εναντίον του εναγόμενου 1 

αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρησης νέας.   

Εταιρεία 554/20  Ορίζεται για Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 09.03.2021 στις 

9:00 π.μ.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  18.2.2021 

 

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  18.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

2981/14 

Ακρόαση 29.6.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

5472/14 

Ακρόαση 6.7.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

453/16 

Ακρόαση 22.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

611/16 

Ακρόαση 23.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1698/17 

Ακρόαση 27.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

2878/17 

Ακρόαση 30.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 



17 
 

2986/18 

Ο χρόνος καταχώρησης από τον Εναγόμενο ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

των εγγράφων που θα παρουσιάσει στη δίκη, επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 

30 ημερών από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται την 20.5.21, ώρα 09.00 π.μ. ξανά για Οδηγίες και για 

συμμόρφωση με τις οδηγίες του Δικαστηρίου που εκδόθηκαν στις 6.2.20, αλλά 

και για τυχόν έκδοση περαιτέρω Οδηγιών δυνάμει της Δ.30. 

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

 

2856/19 

Ο Ενάγοντας και οι Εναγόμενοι 1 και 2 να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα 

έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 30 ημερών από σήμερα και να 

παραδώσουν ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα των εν λόγω 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας. 

Η Αγωγή ορίζεται την 21.5.21 ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει 

της Δ.30 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

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

επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. 

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

Αγωγής 

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

246/20 (αίτηση ημερ. 8.2.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

 

2355/20 (αίτηση ημερ. 8.2.21) 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη της αξίωσης των Εναγόντων εναντίον του 

Εναγομένου, με ένορκο δήλωση την 18.3.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

2708/20 (αίτηση ημερ. 9.2.21) 

Εκδίδεται απόφαση  
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2902/20 (αίτηση ημερ. 8.2.21) 

Το Δικαστήριο έχει ικανοποιηθεί ότι οι Ενάγοντες έχουν αποδείξει μερικώς την 

αξίωση τους: 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων ως οι 

παράγραφοι 8 (Α) και (Γ) της Έκθεσης Απαίτησης, ήτοι για το ποσό των 

€1.145,80, πλέον νόμιμο τόκο επί του εν λόγω ποσού μέχρι εξόφλησης.  

Επίσης επιδικάζονται εις βάρος των Εναγομένων και προς όφελος των 

Εναγόντων €450,00 δικηγορικά έξοδα, πλέον ΦΠΑ επί των δικηγορικών 

εξόδων. 

Από την ενώπιον του Δικαστηρίου τεθείσα μαρτυρία δεν έχει ικανοποιηθεί ότι 

οι Ενάγοντες δικαιούνται τόκο ως η παράγραφος 8(Β) της Έκθεσης Απαίτησης 

τους και συνακόλουθα η αξίωση αυτή απορρίπτεται 

Δεν επιδικάζονται έξοδα επίδοσης του κλητηρίου αφού ουδεμία μαρτυρία και 

αποδεικτικό στοιχείο έχει προσκομισθεί για το ύψος του ποσού που κατέβαλαν 

προς τούτο οι Ενάγοντες  

 

Γεν. Αίτηση 464/09 (αίτηση ημερ. 25.8.20) 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στην Καθ΄ ης η αίτηση στη Γενική Αίτηση στις 

21.5.21, ώρα 08.45 π.μ. (τελευταία φορά) 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Αίτησης 138/20 

Οδηγίες 19.3.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Τη μέρα εκείνη να είναι παρόντες οι δικηγόροι της Αιτήτριας για να 

τοποθετηθούν επί των όσων είχε ζητήσει το Δικαστήριο 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Παραπομπής 21/18 

Ακρόαση 29.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  
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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 18/02/21 

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 239/19 – Αίτηση ημερ. 21/05/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 03/03/21 και ώρα 9:00 με γραπτές 

αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1780/20 – Αίτηση ημερ 10/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 16/03/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση μέχρι 

τότε. Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 765/20 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 24/09/20 

Εκδίδονται κκ συμφώνου εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων 

μεταξύ ενάγουσας και εναγόμενης εντός 60 ημερών από σήμερα και όπως 

εντός της ίδιας περιόδου ανταλλάξουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν.  

Σε σχέση με το αίτημα αρ. 10 του παραρτήματος της εναγόμενης αυτό 

επιφυλάσσεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο και οι συνήγοροι να τοποθετηθούν 

επί αυτού. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 19/04/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2725/18 

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 9Α της Ε/Δ, με έξοδα όπως 

υπολογιστούν και εγκριθούν. 

 

Αρ. Αγωγής 1913/16 

Η αγωγή και η ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ανεπιφύλακτα. 

Κάθε πλευρά να καταβάλει τα έξοδα της και στην αγωγή και στην ανταπαίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 1508/18 

Η αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς ενάγοντα θεωρείται εμπρόθεσμα 

καταχωρηθείσα. 

Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν εντός 60 ημερών από σήμερα 

κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας και όπως εντός της ίδιας περιόδου 

ανταλλάξουν τα εν λόγω έγγραφα. 

Το αίτημα για συνένωση αγωγών, από πλευράς εναγόμενων, επιφυλάσσεται 

και παραμένει προς εξέταση κατά την επόμενη δικάσιμο. 

Η αγωγή και η κλήση ορίζονται για οδηγίες στις 19/04/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 64/11 – Αίτηση ημερ. 10/06/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 06/04/21 και ώρα 9:00. Ένσταση από όλους τους καθ’ 

ων η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Το εκδοθέν Ε/Σ να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την ημέρα εκείνη. Έξοδα στην πορεία. 

Δικηγόροι και διάδικοι να είναι παρόντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία. 

Οι δικηγόροι των καθ’ ων η αίτηση να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τα 

πιο πάνω. 
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Αρ. Αγωγής 1729/13 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 10/05/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

Αρ. Γεν. Αίτηση 570/13 

Ορίζεται για επίδοση στις 08/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 908/18 – Αίτηση έρευνας ημερ. 29/07/20 

Ορίζεται για οδηγίες στις 09/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1904/19 

Ορίστηκε για οδηγίες 19/04/21 και ώρα 9:00. Ένσταση μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 993/17 

Ορίζεται για οδηγίες στις 07/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτ. Εταιρείας 64/19 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 22/04/21 και ώρα 9:00 με γραπτές 

αγορεύσεις. Δίδονται οδηγίες για δημοσίευση της αίτησης και της ημερομηνίας 

ακρόασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μια εφημερίδα 

παγκύπριας κυκλοφορίας τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη δικάσιμο.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

 

Γεν. Αίτηση 873/11 – Αίτηση ημερ. 27/08/20 

Ορίζεται για επίδοση στις 20/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1498/17 – Αίτηση ημερ. 29/07/20 

Ορίζεται για επίδοση στις 20/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3720/14 

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

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2750/20 – Αίτηση ημερ. 09/02/21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 2706/20 – Αίτηση ημερ. 09/02/21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2759/20 – Αίτηση ημερ. 09/02/21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

 

----------------------------------------------- 
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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 18.02.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Γεν. Αιτ. 250/15 Η αίτηση ημ. 21.7.20 επαναορίζεται για Επίδοση 31.3.2021 στις 

9.00. 

2. Αγωγή 240/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 14.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

3. Αγωγή 3977/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 9.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής. 

4. Αγωγή 2167/20 Η αγωγή αποσύρεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα εναντίον των 

εναγομένων 1 και 4.  Αναφορικά με τους εναγομένους 2 και 3 έχει 

ήδη εκδοθεί απόφαση.  Τα δικηγορικά έξοδα έχουν πληρωθεί. 

5. Αγωγή 1576/19 Αίτηση ημ. 6.10.20 για οδηγίες διαδικασίας τριτοδιαδίκου 

Εκδίδονται εκ συμφώνου οδηγίες ως τα Αιτητικά 1, 2, 3 και 4 της 

αίτησης.  Περαιτέρω απάντηση στην υπεράσπιση, αν χρειάζεται 

να καταχωρηθεί σε 10 ημέρες μετά την καταχώρηση της 

υπεράσπισης του Τριτοδιαδίκου.  Αντίγραφο των πιο πάνω να 

δίδεται στον Ενάγοντα.  Τα έξοδα της παρούσας αίτησης στην 

πορεία της δίκης. 

6. Αγωγή 2078/20 Η αίτηση ημ. 10.11.20 ορίζεται για Απόδειξη 18.3.2021 στις 9.00.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και τις 16.3.2021. 

7. Αγωγή 2751/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες 26.2.2021 στις 

9.00.  Παραπέμπονται οι δικηγόροι  στον περί Πολιτικής 

Δικονομίας (τροποποιητικός) (Αρ. 6) διαδικαστικό κανονισμό του 
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2020 για την αναστολή των προθεσμιών.  Η αίτηση τους 

ενδεχομένως να είναι πρόωρη αφού ακόμα δεν έχει παρέλθει ο 

χρόνος για καταχώρηση εμφάνισης από τον εναγόμενο.  Μέχρι 

τότε οι δικηγόροι να τοποθετηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

θέμα αυτό. 

8 Αγωγή 2707/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες 26.2.2021 στις 

9.00.  Παραπέμπονται οι δικηγόροι  στον περί Πολιτικής 

Δικονομίας (τροποποιητικός) (Αρ. 6) διαδικαστικό κανονισμό του 

2020 για την αναστολή των προθεσμιών.  Η αίτηση τους 

ενδεχομένως να είναι πρόωρη αφού ακόμα δεν έχει παρέλθει ο 

χρόνος για καταχώρηση εμφάνισης από τον εναγόμενο.  Μέχρι 

τότε οι δικηγόροι να τοποθετηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

θέμα αυτό. 

9. Αγωγή 4178/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 9.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής. 

10. Αγωγή 1014/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 11.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

11. Αγωγή 997/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 10.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

12. Αγωγή 2321/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 22.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

13. Αγωγή 4697/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 28.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

14. Αγωγή 1306/20 Η αίτηση ημ. 17.12.20 αποσύρεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

15. Αγωγή 3360/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 29.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 

16. Αγωγή 2819/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 8.2.21 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον της 

εναγομένης 2 για το ποσό των €4.886,30 πλέον νόμιμο τόκο από 

1.12.2020 πλέον €790 δικηγορικά έξοδα πλέον ΦΠΑ πλέον €70 

έξοδα επίδοσης. 

17. Αγωγή 766/20 Η κλήση για οδηγίες επαναορίζεται την 12.4.2021 στις 9.00 έτσι 

ώστε να ξεκαθαρίσει η πορεία της υπόθεσης αναφορικά με την 
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διαδικασία τριτοδιαδίκου, σύμφωνα με τις οδηγίες πρακτικής ημ. 

28.7.17.  Έξοδα στην πορεία. 

18. Αγωγή 94/20 Η αίτηση ημ. 1.9.20 ορίζεται για Οδηγίες 31.3.2021 στις 9.00.  

Έκθεση απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

19. Αγωγή 1993/19 Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ των εναγόντων και 

εναντίον της εναγομένης 1 ως η παράγραφος Α του παρακλητικού 

της έκθεσης απαίτησης των εναγόντων πλέον νόμιμο τόκο από 

12.9.2019.  Τα δικηγορικά έξοδα επιδικάζονται υπέρ των 

εναγόντων και εναντίον των εναγομένων 1 προς €840 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αγωγή εναντίον των εναγομένων 

αρ. 2 αποσύρεται ανεπιφύλακτα.  Καμία διαταγή ως προς τα 

έξοδα. 

20 Αγωγή 1889/20 Αίτηση ημ. 8.2.21 

Σημειώνεται στο φάκελο η επιστολή του δικηγόρου των 

εναγόντων ημ. 18.2.21.  Έχει τεθεί στον δικηγόρο των αιτητών το 

θέμα του ότι δεν παρήλθε ο χρόνος καταχώρησης αίτησης για 

απόφαση λόγω μη εμφάνισης ένεκα της αναστολής που έχει τεθεί 

δυνάμει του περί Πολιτικής Δικονομίας (τροποποιητικός) (Αρ. 6) 

διαδικαστικός κανονισμός του 2020.   Η υπόθεση παραμένει για 

Οδηγίες 19.2.21 στις 9.00.  Ο δικηγόρος να τοποθετηθεί κατά 

πόσο θα αποσύρει την αίτηση για απόφαση ή σε αντίθετη 

περίπτωση να αγορεύσει προς υποστήριξη των θέσεων του έτσι 

ώστε να αποφασίσει το Δικαστήριο σχετικά. 

21 Αγωγή 534/20 Αίτηση ημ. 8.1.21 

Σημειώνεται στο φάκελο η επιστολή του δικηγόρου των 

εναγόντων ημ. 18.2.21.  Έχει τεθεί στον δικηγόρο των αιτητών το 

θέμα του ότι δεν παρήλθε ο χρόνος καταχώρησης αίτησης για 

απόφαση λόγω μη εμφάνισης ένεκα της αναστολής που έχει τεθεί 

δυνάμει του περί Πολιτικής Δικονομίας (τροποποιητικός) (Αρ. 6) 

διαδικαστικός κανονισμός του 2020.  Η υπόθεση παραμένει για 

Οδηγίες 19.2.21 στις 9.00.  Ο δικηγόρος να τοποθετηθεί κατά 

πόσο θα αποσύρει την αίτηση για απόφαση ή σε αντίθετη 

περίπτωση να αγορεύσει προς υποστήριξη των θέσεων του έτσι 

ώστε να αποφασίσει το Δικαστήριο σχετικά. 

22. Αγωγή 1230/16 Aίτηση ημ. 8.2.21  
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
 

 

 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

Τέθηκε προς την δικηγόρο των αιτητών το θέμα κατά πόσο 

υπάρχει αναγκαιότητα έκδοσης του αιτούμενου διατάγματος 

αφού τα 9 οχήματα που αναφέρονται στην ένορκη δήλωση δεν 

ανήκουν στην εναγόμενη καθώς επίσης και το ύψος της αξίας των 

υπόλοιπων 3 οχημάτων τα οποία ενδεχομένως να εξαιρούνται 

της κατάσχεσης λόγω αξίας.  Η δικηγόρος ζήτησε χρόνο να 

τοποθετηθεί και η υπόθεση ορίζεται 24.2.21 στις 9.00.  

Ενδεχόμενη συμπληρωματική ένορκη δήλωση δίδεται άδεια 

όπως καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

23. Αγωγή 4243/14 Εκδόθηκε απόφαση. 

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 

4. Αγ. 3413/12 24.02.21 Συνεχιζόμενη 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021  

και των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια προσπάθειας 

παρεμπόδισης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 18.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

20027/17 ορίζεται για ακρόαση στις 02.06.2021  στις (10:30)  

3086/19 ορίζεται για ακρόαση στις 20.09.2021 στις (10:30) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  (09:00) 
9/21  08.04.2021 

    

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 

Νομικές Αρωγές για εξέταση  (09:00) 

5/21   08.04.2021 

  

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  14.04.21 στις 9 π.μ.) 

13803/20 

13804/20 

13805/20 

13806/20 

13807/20 

13808/20 

13809/20  Επιβλήθηκε ποινή 

13811/20 

13812/20 

282/20 
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Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

3034/20  

4648/20  

4649/20  
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

18/2/2021 

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 18.02.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

19783/19 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. 

 

5857/18 ακρόαση για κατ. στις  25.6.21  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. 

 

20916/19 ακρόαση για κατ. στις  15.6.21  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. 

 

5377/17 ακρόαση για κατ. 1 – 3 στις  10.6.21  και ώρα 10.30 π.μ.    Ο 

συνήγορος των  κατ.  να τους ενημερώσει να είναι παρόντες κατά την εν λόγω 

ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

12857/20 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. 

 

17559/20  επίδοση για κατ.1 – 4  στις  21.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.     
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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 18.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

2182/18 ορίζεται 8.6.21 (10:30)  

18807/18 ορίζεται στις 4.6.21 (10:30)  

6311/19 ορίζεται στις 8.6.21 (10:30)  

3287/20 ορίζεται στις 8.6.21 (10:30)  

7833/17 ορίζεται στις 12.4.21 (10:30)  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1981/20 ορίζεται στις 26.3.21 (09:00)  

11232/20 ορίζεται στις 26.3.21 (09:00)  

17387/20 ορίζεται στις 26.3.21 (09:00) 

13579/20 ορίζεται στις 26.3.21 (09:00)  

 

Νομική αρωγή 923/20  ορίζεται στις 26.3.21 (09:00) 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 26.3.21 

 

11707/20 

16163/20 

11701/20 

11702/20 

11705/20 
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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 18.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

2825/18 ορίζεται για ακρόαση στις 8.6.21 (10:30)  

6147/19 ορίζεται για ακρόαση στις 8.6.21 (10:30) 

393/20 ορίζεται για ακρόαση στις 8.6.21 (10:30)  

11909/20 ορίζεται για ακρόαση στις 8.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

3713/20 ορίζεται στις 12.3.21 (09:00) (Απάντηση για Κ1, Ακρόαση για Κ2 στις 

κατ/ριες 1 και 7  χωρίς ΜΚ και 

 Γ+Π στις  κατ/ριες 2 και 6) 

8224/20 στις 10.3.21 (09:00) 

9920/20 στις 10.3.21 (09:00) για Κ2 

11172/20 στις 10.3.21 (09:00) 

16916/20 στις 12.3.21 (09:00) 

16927/20 στις 12.3.21 (09:00) 

17549/20 στις 12.3.21 (09:00) 

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΩΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 

695/20 στις 10.3.21 στις 09:00 

752/20 στις 22.3.21 στις 09:00 
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 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

Διακόπηκε η ποινική δίωξη λόγω μη επίδοσης 

395/20 

11671/20 

11673/20 

11674/20 

12859/20 

 

Διακόπηκε η ποινική δίωξη 

19623/17 (Για Κ3) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

18 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 18.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

●  Νομική Αρωγή 788/20 ορίζεται για Εξέταση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 767/20 ορίζεται για Εξέταση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 820/20 ορίζεται για Εξέταση για τελευταία φορά στις 

18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

●  5837/20 ορίζεται για Απάντηση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  2454/20 ορίζεται για Απάντηση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2598/20 ορίζεται για Απάντηση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4025/20 ορίζεται για Απάντηση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5836/20 ορίζεται για Απάντηση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5667/20 ορίζεται για Απάντηση στις 18.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 19318/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 10.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 23387/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 10.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2319/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 10.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4424/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 10.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5679/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 10.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6170/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 10.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 9826/20 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγορούμενους 1 και 2  

και έλεγχο εντάλματος σύλληψης για κατηγορούμενο 1 στις 10.3.2021 στις 

9:00 π.μ. 

• 6607/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 12.3.2021 στις 9:00 π.μ 
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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 10.06.21 στις 9:00 π.μ. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

18/2/21 

 

 

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

1 

 

5/20 Υιοθεσία 

 

13.4.21 (09:00) ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

 

2 

 

63/19 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως 
13.12.19, 
Ενδιάμεση για 
τροποποίηση 
5.11.20) 

 

5.4.21 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση και ένσταση μέχρι 
τότε 

 

3 

 

142/18 Γονική Μέριμνα   2.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 

 

4 

 

67/20 Γονική Μέριμνα  

 

6.4.21 Επίδοση 

 

5 

 

254/20 Γονική Μέριμνα  

(Κυρίως 3.8.20 
και προσωρινό 
4.8.20) 

6.4.21 Επίδοση 

 

6. 28/17 Περιουσιακές 
Διαφορές 

6.4.21 Οδηγίες 

Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων από 
την πλευρά του Καθ’ου η 
αίτηση μέχρι τότε 

7. 21/19 Περιουσιακές 
Διαφορές 

8.4.21 Απόδειξη (εκτός αν 
καταχωρηθεί Υπεράσπιση 
μέχρι 5.4.21) 

8 

 

1/20 Διατροφή 5.4.21 ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι τότε 

 

9 37/20 Διατροφή 26.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 
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 Το προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε 

 

10 

 

104/20 Διατροφή 18.3.21 Οδηγίες 

 

 

11 

 

 

220/19 

 

Διατροφή (Κυρίως 

2.8.19, Μονομερής 
29.11.19 και Κλήση 
για Οδηγίες) 

 

22.2.21 

 

Οδηγίες 

 

12. 15/19 Διατροφή 5.4.21 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

13. 41/19 Περιουσιακές 
Διαφορές 

8.4.21 Οδηγίες 

Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων και 
από τις δύο πλευρές μέχρι 
τότε 

14 

 

5/20 Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

9.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 

 

15 

 

37/20 Περιουσιακές 
Διαφορές 

6.4.21 ΚΕΘ (Κυρίως) – 
Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

Το Προσωρινό Διάταγμα εκ 
συμφώνου καθίσταται 
ΑΠΟΛΥΤΟ. Κάθε πλευρά τα 
έξοδα της. 

 

16 

 

25/20 Χρήση Στέγης 
(Κυρίως 3.7.20 
και προσωρινό 
6.7.20) 

26.3.21 ΚΕΘ 

Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

Το Προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

18.2.21 

 

Αιτήσεις  διατροφής: 

1. 92/20 -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις  23.3.21 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 18.3.21. 

2. 170/20 -   Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ  στις  23.3.21.  

Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 18.3.21. 

3. 53/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ  στις  30.3.21.  

Απάντηση μέχρι τις 23.3.21. 

4. 221/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για περαιτέρω ακρόαση στις  

4.3.21 και ώρα 08:30.  To προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι 

τότε.   Γραπτή αγόρευση εκ μέρους του Καθ’ου η αίτηση να 

αποσταλεί μέχρι τότε. 

5. 224/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  15.4.21. 

6. 320/19  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ  στις 30.3.21.  

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 

ανταπαίτηση  να καταχωρηθούν μέχρι τις  23.3.21. 

7. 236/20  - Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα  

ορίστηκαν για ΚΕΘ στις  30.3.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε 

ισχύ μέχρι τότε.   Υπεράσπιση κα ένσταση να καταχωρηθούν 

μέχρι τις  23.3.21. 

8. 227/20  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21. 

9. 275/20  - Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα  

ορίστηκαν για ΚΕΘ στις  30.3.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε 

ισχύ μέχρι τότε.  Υπεράσπιση και ένσταση να καταχωρηθούν 

μέχρι τις 23.3.21. 
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10. 92/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Συμπλήρωση δικόγραφων μέχρι τις  23.3.21. 

11. 340/19  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  οδηγίες στις  

30.3.21.  Δόθηκε παράταση χρόνου  για  αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων  στον Καθ’ου η αίτηση μέχρι τις 

23.3.21. 

12. 281/20 -  Ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού στις  23.2.21 

και ώρα 08:30. 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 143/19 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  

23.3.21.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας  να 

καταχωρηθούν μέχρι τις  19.3.21. 

2. 265/19  -  Η αίτηση ημερ. 2.7.20 ορίστηκε για επίδοση στις  

6.4.21 και ώρα 08:30. 

3. 33/20 -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε  για ΚΕΘ στις 23.3.21.  

Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι τις  18.3.21. 

4. 291/19  -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  

30.3.21.  Δόθηκε παράταση χρόνου για αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους και των δύο πλευρών  

μέχρι τις  24.3.21. 

5. 92/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη  στις  

30.3.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις  

23.3.21.  Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του 

Γραφείου Ευημερίας. 

6. 334/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα   ορίστηκε για οδηγίες στις  30.3.21.  

Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε.  Δόθηκαν 

οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας. 
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7. 382/20  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα  ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού 

στις 25.2.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε. 

8. 328/20  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  απόδειξη στις  

30.3.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις  

23.3.21.  Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για  ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις  στις  30.3.21.  Το προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τις  23.3.21. 

9. 399/19  -  Ορίστηκε για συμμόρφωση στις  30.3.21. 

10. 476/19  - Ορίστηκε για απόδειξη στις  9.3.21 και ώρα 

08:30. 

11. 162/19  -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ακρόαση  στις  

8.4.21 και ώρα 10:00.  Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία 

έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας. 

12. 49/20  - Η κυρίως  αίτηση παρέμεινε για  ΚΕΘ στις  

4.3.21 ως είναι ήδη ορισμένη.  Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση   να καταχωρηθούν μέχρι 

την 1.3.21. 

13. 182/19  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  

30.3.21.  Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21.  

Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου 

Ευημερίας.  Η ενδιάμεση αίτηση ημερ.  10.5.19 ορίστηκε 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  16.3.21. 

14. 343/20  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για απόδειξη στις  

30.3.21.  Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του 

Γραφείου Εημερίας. 

15. 218/17  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε εκ νέου   γι’ 

ακρόαση στις  30.3.21 και ώρα 10:00.  Ορίστηκε επίσης 

για οδηγίες στις  18.3.21 για κατάθεση της έκθεσης του 

Γραφείου Εημερίας. 



40 
 

16. 104/19  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για την Καθ’ης η 

αίτηση 1 για ΚΕΘ στις   30.3.21.  Απάντηση στην 

Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση  μέχρι 

23.3.21.  Όσον αφορά τον Καθ’ου η αίτηση  2, ορίστηκε 

για απόδειξη στις  30.3.21. 

17. 373/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  

30.3.21. Υπεράσπιση   να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21.  

Η μονομερής αίτηση ημερ. 2.11.20 ορίστηκε για ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις στις  16.3.21.  ένσταση να 

καταχωρηθεί  μέχρι τις  10.3.21.  Δόθηκαν οδηγίες για 

ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου Ευημείας. 

18. 292/20  -  Η κυρίως αίτηση και η μονομερής αίτηση  

ορίστηκαν για ΚΕΘ στις  30.3.21.  Υπεράσπιση και 

ένσταση  να καταχωρηθούν μέχρι τις  23.3.21. 

 

Αιτήσεις  Περιουσιακών Διαφορών: 

1. 30/19 – Δόθηκαν οδηγίες   όπως  εντός 2 μηνών από σήμερα 

γίνει αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων και από τις δύο 

πλευρές. Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  22.4.21. 

2. 26/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για δήλωση συμβιβασμού στις  

30.3.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ  μέχρι τότε. 

3. 23/18  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι τις  23.3.21. 

 

Γενική αίτηση αρ. 39/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  9.3.21 και ώρα 09:00.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  25.2.21. 

 

Υιοθεσία αρ.  23/19  -  Ορίστηκε για οδηγίες στις  9.3.21. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  18.2.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Γονική Μέριμνα 347/17 – ΚΕΘ 3.3.21.   

2. Διατροφή 126/20 – Οδηγίες 16.3.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

3. Εγγραφή Απόφασης 6/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 16.3.21 Προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ. 

4. Διατροφή 155/20 – Ορίστηκε για Δήλωση Συμβιβασμού στις 22.2.21. 

5. Διατροφή 220/18 – Ορίστηκε για Ακρόαση στις 16.3.21 (γραπτές 

αγορεύσεις).  Η υπόθεση ήταν ορισμένη για Προγραμματισμό σήμερα γι΄ 

αυτό η αγόρευση της Αιτήτριας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

6. Γενική Αίτηση 5/21 – Εκδίδεται διάταγμα ως το (Α) 

7. Περιουσιακές Διαφορές 64/20 – Ορίστηκε για Οδηγίες στις 12.3.21.  

Σήμερα δεν εμφανίστηκε η Καθ΄ης η αίτηση ούτε κάποιος δικηγόρος που 

να την εκπροσωπεί.  Για να δοθεί άδεια για απόσυρση των δικηγόρων της 

θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση προς την Καθ΄ς η αίτηση για 

την πρόθεση των δικηγόρων της να αποσυρθούν. 

8. Περιουσιακές Διαφορές 7/14 – Ακρόαση 9.4.2021 η ώρα 11.00 π.μ. 

9. Περιουσιακές Διαφορές 25/17 – Ακρόαση 27.5.21 η ώρα 11.00 π.μ. 

10. Περιουσιακές Διαφορές 51/19  - Για δήλωση συμβιβασμού η Κυρίως, το 

Προσωρινό διάταγμα και η Μονομερής  στις 30.3.21.  Προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ. 

11. Περιουσιακές Διαφορές 44/15 – Προγραμματισμός 23.3.21 για να δοθεί 

ημερομηνία ακρόασης. 

12. Διατροφή 35/20  - Κυρίως για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 

19.3.21.  Στην μονομερή αίτηση ημερ. 15.2.21 εκδόθηκε διάταγμα ως το 

Α(α). 

13. Γονική Μέριμνα 368/19  - Εκδόθηκαν διατάγματα. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 18.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

472/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά υπόθεση, 

η οποία αναβλήθηκε επανειλημμένες φορές.  Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας 

φαίνεται να είναι αδύνατη, λόγω παλαιότερων υποθέσεων τις οποίες το Δικαστήριο θα 

πρέπει να επιληφθεί και οι οποίες δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν στο 

πινάκιο λόγω της πανδημίας.  Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο αναμένει τις θέσεις των 

συνηγόρων, οι οποίες να κοινοποιηθούν μέσω διαδικτύου ή με τη φυσική τους 

παρουσία εάν υπάρχει πρόθεση συμβιβασμού της υπόθεσης, ή υπό διαφορετικές 

συνθήκες να δοθεί μια νέα ημερομηνία. 

335/18 & 336/18 Στις παρούσες υποθέσεις έχει καταχωρηθεί κατάλογος 

μαρτύρων από πλευράς των Αιτητριών.  Από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση δεν 

φαίνεται να έχει καταχωρηθεί.  Πρόκειται για υποθέσεις που σχετίζονται με σειρά 

άλλων υποθέσεων, που επίσης είναι ορισμένες για οδηγίες.  Για τον καλύτερο 

προγραμματισμό των υποθέσεων, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο ή 

να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω διαδικτύου. 

299/18-313/18 & 337/18-349/18, 74/19, 78/19, 114/19-117/19, 126/19, 127/19, 

151/19, 186/19, 255/19, 309/19 Οι ίδιες οδηγίες όπως στις υποθέσεις 335/18 & 

336/18. 

241/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Τίθεται θέμα συζήτησης της 

υπόθεσης.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

366/19  Κατόπιν συμμόρφωσης των μερών στη Δ.30, η υπόθεση είναι ορισμένη 

για οδηγίες.  Συστήνεται στους συνηγόρους όπως κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω 

διαδικτύου, ή 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 

 

 

 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

18/02/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

107/16 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

91/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 05/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

130/20 

 

 

 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι του Αιτητή να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο μέχρι τις 24/03/21 κατά πόσον θα συνεχίσουν να 

προωθούν την αίτηση εναντίον του Ταμείου Πλεονασμού 

ενόψει των ισχυρισμών των Καθ’ ων η Αιτηση 1 στο 

έγγραφο εμφάνισής τους.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 08/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

407/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 05/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

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

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

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

αριθμό 22660551. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

18/02/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

107/16 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

91/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 05/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 19/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

130/20 

 

 

 

Παρακαλούνται οι δικηγόροι του Αιτητή να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο μέχρι τις 24/03/21 κατά πόσον θα συνεχίσουν να 

προωθούν την αίτηση εναντίον του Ταμείου Πλεονασμού 

ενόψει των ισχυρισμών των Καθ’ ων η Αιτηση 1 στο 

έγγραφο εμφάνισής τους.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 08/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

407/20 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ. 25.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 05/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για 

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

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

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

αριθμό 22660551. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 18/02/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

E72A/18 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 23/3/2021 στις 9.00 π.μ. 

Μέχρι τότε η πλευρά των Καθ’ ων 1 και 2 να πράξουν τα δέοντα για να καταστεί 

δυνατή η απόσυρσή τους.  

 

E175/19 

H αίτηση απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

E88/20 

Παραμένει για επίδοση η κλήση για οδηγίες στις 23/3/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

K4/18 

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση της έγγραφης μαρτυρίας της Καθ’ ης η 

αίτηση για 45 μέρες από σήμερα.  Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 8/6/2021 στις 

11.00 π.μ.  Η Γραμματεία να ενημερώσει τη Λειτουργό να είναι παρούσα. 

 

K43/20 

Αίτηση για παράταση του χρόνου καταχώρησης απάντησης 23/12/20 

Δεν έχει καταχωρηθεί ένσταση ως ήταν οι οδηγίες του Δικαστηρίου.  Το αίτημα 

κρίνεται αιτιολογημένο.  Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.    

 

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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