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EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 19.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2257/20 H αίτηση ημερ. 19.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 11.3.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Ενόψει της καταχώρισης της αίτησης ημερ. 17.12.2020 εκ μέρους των 

Εναγομένων για αντεξέταση η σημερινή ακρόαση της αίτησης ημερ. 

13.10.2020 αναβάλλεται. Η αίτηση ημερ. 13.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 

11.3.2021, η ώρα 09.00.  Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε.  Τα 

έξοδα στην πορεία.  

 

910/20 Η αίτηση ημερ. 4.8.2020 ορίζεται για οδηγίες 26.3.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

2010/19 Κλήση για οδηγίες 29.9.2020 και 7.10.2020:  Εκ συμφώνου εκδίδεται 

διάταγμα για ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων και από τις δύο 

πλευρές, η οποία θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες 8.4.2021, η ώρα 09.00.  Η πλευρά των Εναγομένων θα 

πρέπει να προβεί σε σχετική αίτηση εάν επιμένει στο αίτημα της για 

επιθεώρηση περιουσίας.  Η αίτηση να καταχωριστεί μέχρι τότε και να οριστεί 

την ίδια ημερομηνία. 

 

 

1536/18 Η αίτηση ημερ. 7.8.2020 ορίζεται για οδηγίες 30.3.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

 

4822/15 Η αγωγή  ορίζεται για οδηγίες/διευθέτηση 20.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 
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1479/12 Με βάση το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 9.2.2021 και 17.2.2021 το από κοινού 

αίτημα για αναβολή της σημερινής ακρόασης εγκρίνεται.  Η αγωγή ορίζεται 

για ακρόαση 14.4.2021, ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 
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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 19.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

2793/20 Η αίτηση ημερ. 9.2.2021 ορίζεται για απόδειξη 17.3.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

2958/20 Αίτηση ημερ. 9.2.2021 για υποκατάστατη επίδοση στον Εναγόμενο 1:  

Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Γ και Δ της αίτησης.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται.  Το αιτητικό υπό παρ.Β απορρίπτεται. 

 

Αίτηση ημερ. 9.2.2021 για υποκατάστατη επίδοση στον Εναγόμενο 2:  

Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Γ και Δ της αίτησης.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται.  Το αιτητικό υπό παρ.Β απορρίπτεται. 

 

2573/20 Η αίτηση ημερ. 9.2.2021 ορίζεται για επίδοση 18.3.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

2263/20 Η αίτηση ημερ. 11.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 2.4.2021, η ώρα 09.00.  

Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

 

1216/20 Αίτηση ημερ. 16.10.2020 ορίζεται για οδηγίες 23.3.2021, ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Η Αίτηση ημερ. 14.9.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα εναντίον 

των Εναγομένων. 

 

5441/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 
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3054/13 Με βάση το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 11.2.2021 εκ μέρους του Ενάγοντα 

το αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται.  Η σημερινή ακρόαση 

αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση σε βάρος των Εναγομένων. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

98/17 Οι αιτήσεις ημερ. 11.6.2020 και 11.12.2020 ορίζονται για οδηγίες 9.4.2021, 

η ώρα 09.00.  Η ένσταση στην αίτηση ημερ. 11.12.2020 να καταχωριστεί 

μέχρι τότε. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

6/19 Η αίτηση ημερ. 19.5.2020 ορίζεται για οδηγίες 5.4.2021,  η ώρα 09.00.  Ο 

Καθ’  ου η Αίτηση να καταχωρίσει ένσταση μέχρι τότε και θα είναι παρών στο 

Δικαστήριο με την ίδια εγγύηση. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Προέδρου Ε.Δ. Λεμεσού 

19.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2411/20 Η αίτηση ημερ. 11.11.2020 απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 4850/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 17.3.2021 ώρα 

8.45π.μ.. Ο συνήγορος για τους Εναγόμενους 

αρ. 1 να προσκομίσει επιστολή με την οποία 

ενημερώνει τους Εναγομένους αρ. 1 για τη 

ημερομηνία και την πρόθεση τους να 

αποσυρθούν. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4750/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

16.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3836/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

14.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1776/18 Η αίτηση ημερ. 16.4.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 2.4.2021 ώρα 8.45π.μ. ώστε να ολοκληρωθεί 

η διαδικασία σε σχέση με τον Εναγόμενο αρ. 5. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2598/20 Αίτηση ημερ. 16.2.2021 για Συμπληρωματική 

Ένορκη Δήλωση 

Δεδομένων των δηλώσεων όλων των 

συνηγόρων για τους Εναγόμενους ότι δεν έχουν 

ένσταση στην αίτηση, εκδίδεται διάταγμα ως η 

παρ. Α της Αίτησης. Η Συμπληρωματική Ένορκη 

Δήλωση να καταχωριστεί εντός 15 ημερών από 

σήμερα. 
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Αίτηση ημερ. 12.11.2020 για Προσωρινά 

Διατάγματα 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 8.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. Τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν 

σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

19.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1081/20 Η αίτηση ημερ. 17.2.2021 ορίζεται για ακρόαση 

την 23.2.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Η Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι 

την 22.2.2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ.2548/20 Η συμπληρωματική ένορκη δήλωση από μέρους 

των Εναγόντων να καταχωριστεί εντός 5 ημερών 

από σήμερα. Συμπληρωματικές ένορκες 

δηλώσεις από τους Εναγόμενους να 

καταχωριστούν εντός των επόμενων 5 ημερών. 

Η αίτηση ημερ. 6.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 

την 2.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Τα προσωρινά 

διατάγματα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 2204/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 17.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. Οποιαδήποτε αίτηση τυχών 

καταχωριστεί να οριστεί εκείνη την ημερομηνία. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αίτηση αρ. 573/20 Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων 

στον Έφορο Εταιρειών παρατείνεται σε 60 

ημέρες από σήμερα. 

 

Νοείται ότι η παράταση του χρόνου 

καταχώρησης των εγγράφων στον Έφορο 

Εταιρειών θα είναι χωρίς επηρεασμό των 

δικαιωμάτων και της σειράς προτεραιότητας 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου τα οποία τυχόν 

να έχουν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία 

καταχώρησης των επίδικων εγγράφων στον 

Έφορο Εταιρειών. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  19/2/2021 

 

Αρ. Ειδ. Πτώχ. 16/20 Αίτηση ημερ. 23.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 20.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Ειδ. Πτώχ. 16/20 Αίτηση ημερ. 23.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 20.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Ειδ. Πτώχ. 18/20 Αίτηση ημερ. 23.6.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 20.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 172/11 Αίτηση ημερ.  15.9.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Επίδοση την 20.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 139/19 Αίτηση ημερ. 14.7.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 13.5.21 ώρα 8:30 π.μ.  Έξοδα στην 
πορεία.  Το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε 
εναντίον του Καθ΄ου η Αίτηση να εκτελεστεί. 

 

Αρ. Αγωγής 4024/15 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 6.4.22 ώρα 10:00 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 56/17 Η ημερομηνία 9.2.21 έπρεπε να ακυρωθεί γιατί 
εκδόθηκαν τα διατάγματα στις 30.10.20.  Ως εκ 
τούτου η υπόθεση τίθεται εκτός πινακίου μέχρι την 
συμπλήρωση των έγγραφων προτάσεων σε σχέση 
με τον Εναγόμενο 1 και να επιδοθεί η Αγωγή στους 
Εναγομένους 2 και 3. 

 

Αρ. Αγωγής 1372/19 Αίτηση ημερ. 9.2.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος Α και Β της αίτησης.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 2168/20 Αίτηση ημερ. 12.11.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 18.3.21 ώρα 9:00 π.μ.  Καμία διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1017/20 Αίτηση ημερ. 30.7.20.  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 813/20 Αίτηση ημερ. 30.7.20.  Η Αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 20.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 729/20 Αίτηση για συνοπτική Απόφαση ημερ. 23.7.20.  
Η Αίτηση για συνοπτική απόφαση ορίζεται για 
Ακρόαση την 13.4.21 ώρα 8:30 π.μ.  Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από 
σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  Την ίδια ημερομηνία 
για Οδηγίες η Αγωγή. 

 

Αρ. Παραπομπής 41/19 Η Παραπομπή ορίζεται για Οδηγίες την 14.5.21 
ώρα 9:00 π.μ. Ένορκη Αποκάλυψη και 
Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί απ΄όλες 
τις πλευρές εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτ. Ανικ. Πρ. 49/18 Αίτηση ημερ. 1.12.19.  Η Αίτηση ημερ. 1.12.19 
ορίζεται για Ακρόαση την 19.4.21 ώρα 8:30 π.μ.  (με 
γραπτές αγορεύσεις).  Καμία διαταγή για έξοδα.  Το 
διάταγμα σε ισχύ. Δίδεται άδεια στο δικηγόρο Αλέκο 
Αργυρού να αποσυρθεί από την εκπροσώπηση του 
Ι. Η. Παπαδόπουλου. 

 

Αρ. Αίτ. Ανικ. Πρ. 55/18 Αίτηση ημερ. 20.2.19.  Η Αίτηση ημερ. 20.2.19 
ορίζεται για Ακρόαση την 19.4.21 ώρα 8:30 π.μ. (με 
γραπτές αγορεύσεις). Καμία διαταγή για έξοδα.  Το 
διάταγμα σε ισχύ. Δίδεται άδεια στο δικηγόρο Αλέκο 
Αργυρού να αποσυρθεί από την εκπροσώπηση του 
Γ. Παπαδόπουλου. 
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Αρ. Αγωγής 4495/11 Η Αγωγή ορίζεται για συνέχιση της Ακρόασης την 
10.3.21 ώρα 10:30 π.μ. και 12.3.21 ώρα 10:30 π.μ.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1662/20 Αίτηση ημερ. 9.2.21.  Εκδίδεται απόφαση υπέρ του 
Ενάγοντα και εναντίον του Εναγομένου 1 και 2 
αλληλέγγυα και κεχωρισμένα ως η παράγραφος 1 
Α και Β της ένορκης δήλωσης, πλέον €2.350 
δικηγορικά έξοδα, πλέον ΦΠΑ επί των δικηγορικών 
εξόδων, πλέον €33 έξοδα επίδοσης.  Περαιτέρω 
εναντίον του Εναγομένου 2 εκδίδεται διάταγμα ως η 
Απαίτηση παράγραφος 30(1) Γ. 

 

Αρ. Αγωγής 2230/19 Αίτηση για Ασφάλεια Εξόδων ημερ. 18.6.20.  
Γραπτές Αγορεύσεις έχουν καταχωρηθεί και από τις 
δύο πλευρές.  Η Απόφαση επιφυλάσσεται.  Έξοδα 
δίκης. 
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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  19/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1894/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

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

 

19/21 

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

έξοδα.  

 

1783/18 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 20.4.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

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

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

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

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

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

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

επιθεώρηση, ανταλλαγή εγγράφων και έξοδα στο Παράρτημα – Τύπος 25 – θα 

θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω ορισθείσα 

ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια.   
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1696/19 – Αίτηση ημερ. 24.6.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 19.4.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

4044/15 – Αίτηση ημερ. 30.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 20.4.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

673/20 – Αίτηση ημερ. 9.2.21 

Το Δικαστήριο έχει ικανοποιηθεί από το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης που 

συνοδεύει την αίτηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της Διαταγής 5, Θεσμός 

9 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας και διατάσσεται η υποκατάστατος επίδοση 

του κλητηρίου εντάλματος.  Η επίδοση θα γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται 

στην παράγραφο Α της αίτησης.  Ο χρόνος εντός του οποίου ο Εναγόμενος 1 

δύναται να καταχωρίσει εμφάνιση ορίζεται σε 15 ημέρες από την επίδοση.  Αν 

ο Εναγόμενος 1 δεν καταχωρίσει εμφάνιση όπως ορίστηκε οιαδήποτε αίτηση 

στην αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί στον 

Πίνακα Ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για περίοδο 7 ημερών.  ΄Εξοδα στη 

πορεία της αγωγής αλλά όχι εναντίον του Αιτητή.  

 

5856/13 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 22.2.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη.  

 

164/12 – Αίτηση ημερ. 12.12.17 

Η αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 23.2.21 και ώρα 9:00.   

 

3298/15 

Η αγωγή εναντίον της Εναγομένης 3 απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα 

και ανεπιφύλακτα χωρίς έξοδα.  

 

330/11 – Αίτηση ημερ. 30.10.20 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 16.4.21 και 

ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  
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1669/19 - Αίτηση ημερ. 11.11.21 

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

Εναγομένων 1 – 3 (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.    

 

3729/09 – Αίτηση ημερ.  30.10.20 

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

έξοδα.  

 

1592/18 – Αίτηση ημερ. 12.3.20 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις στις 26.3.21 και ώρα 11:00. Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι 12.3.21 και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 

των Εναγομένων – Αιτητών.  Την ίδια ημέρα 26.3.21 για οδηγίες η αγωγή.  

Καμία διαταγή για έξοδα η αγωγή.  

 

2404/15 

Ενόψει του νέου ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο αποστάληκε 

καθυστερημένα η ώρα 12:15 δεν παρέχεται ο χρόνος να μελετηθεί αυτό το 

μήνυμα οπόταν η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 23.2.21 και ώρα 9:00. 

 

4652/09 – Αίτηση ημερ. 30.10.20 

Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας χωρίς 

έξοδα.  

 

111/14 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 16.4.21 και ώρα 9:00.  Τελικοί λογαριασμοί 

να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Αν δεν καταστεί εφικτό να κατατεθούν 

τελικοί λογαριασμοί, τότε, να καταχωρηθούν νέοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί εντός 

του πιο πάνω ορισθέντος χρόνου.  Η διαχειρίστρια να ενημερωθεί να είναι 

παρούσα κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.  
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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 19.02.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 102/21 Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 11.02.2021 ορίζεται για 

Οδηγίες 26.03.2021 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Το διάταγμα να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 2699/20 Η Αίτηση ημερ. 09.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 23.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε αφού 

πρώτα καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης.   

Αγωγή αρ. 2541/20 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 01.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 2029/20 Ορίζεται για Οδηγίες 22.02.2021 στις 9:00 π.μ. Να σταλεί 

ηλεκτρονικό μήνυμα που να επιβεβαιώνει ότι κάθε πλευρά 

θα επωμιστεί τα έξοδα της.   

Αγωγή αρ. 1910/20 Η Αίτηση ημερ. 11.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

14.05.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1120/20 Κλήση για Οδηγίες 30.09.2020.  Ενάγοντες και Εναγόμενοι 

να αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη 

δίκη εντός 60 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας.  Η Αγωγή και η 

Κλήση για Οδηγίες ορίζεται για Οδηγίες 13.05.2021 στις 9:00 
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π.μ. για να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές για τα υπόλοιπα 

αιτήματα του Τύπου 25.  Αν δεν τοποθετηθούν θα θεωρείται 

ότι έχουν εγκαταλειφθεί.  

Αγωγή αρ. 1533/20 Η Αίτηση ημερ. 29.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 20.04.2021 

στις 9:00 π.μ. 1 

Αγωγή αρ. 35/20 Ορίζεται για Έλεγχο του εντάλματος σύλληψης 10.05.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 509/19 Η Αίτηση ημερ. 02.01.2020 ορίζεται για Επίδοση 10.03.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 331/19 Ορίζεται για Ακρόαση 09.12.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2238/18 Ορίζεται για Οδηγίες 21.04.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των 

εναγομένων να καταχωρηθούν 2 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2549/17 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 04.03.2021 στις 9:00 π.μ. Οι 

συνήγοροι των εναγομένων να τοποθετηθούν κατά πόσο 

μετά την τροποποίηση θα υπάρχει περαιτέρω κατάλογος και 

σύνοψη μαρτυρίας.  Η πλευρά της ενάγουσας να 

τοποθετηθεί κατά πόσο προτίθεται ν’ αποσύρει την Κλήση 

για Οδηγίες μετά την τροποποίηση ημερ. 25.09.2020 η 

οποία παραμένει την ίδια ημερομηνία για Οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 1857/17  Η Αίτηση ημερ. 07.02.2021 αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της.   

Αγωγή αρ. 1393/16 Η Αίτηση ημερ. 23.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 16.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Το 

Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει γραπτώς τους Καθ’  ων η 

Αίτηση 1 και 2 οι οποίοι εμφανίζονται αυτοπροσώπως για 

την ημερομηνία και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το 

Δικαστήριο.   

Αγωγή αρ. 5305/15 Η Αίτηση ημερ. 04.03.2020 ορίζεται για Γραπτές Αγορεύσεις 

24.02.2021 στις 10:00 π.μ. Η Αίτηση ημερ. 04.03.2019 

ορίζεται για Οδηγίες την ίδια ημερομηνία.   

Αγωγή αρ. 2856/15 Ορίζεται για Ακρόαση 12.11.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 5737/14 Ορίζεται για Ακρόαση 30.09.2021 στις 11:00 π.μ. 
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Αγωγή αρ. 5863/14 Η Αίτηση ημερ. 22.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 09.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 1028/13 Η Αίτηση ημερ. 10.09.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του ενάγοντα.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

16.03.2021 στις 9:00 π.μ. Να συμπληρωθούν τα δικόγραφα.   

Αγωγή αρ. 1647/12 Επιφυλάχθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 1603/11 Στην  Αίτηση ημερ. 21.07.2020 το ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 4 να ενεργοποιηθεί.  Ορίζεται 

για Έλεγχο 17.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3773/09 Στην Αίτηση ημερ. 30.10.2020 εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση το οποίο ορίζεται για Έλεγχο 

18.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3668/09 Η Αίτηση ημερ. 30.10.2020 ορίζεται για Οδηγίες 05.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’  ων η 

Αίτηση τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε.  Η 

συνήγορος τους αναλαμβάνει να τους ενημερώσει για την 

ημερομηνία που έχει δοθεί.   

Γεν. Αίτηση 874/13 Η Αίτηση ημερ. 22.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 20.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Το 

ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση 3 

ακυρώνεται καθότι είναι παρών.  Το ένταλμα σύλληψης 

εναντίον του εναγόμενου 2 να παραμείνει ανεκτέλεστο 

μέχρι τότε.   

Γεν. Αίτηση 564/10 Η Αίτηση ημερ. 22.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 10.05.2021 

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

Καμιά διαταγή για έξοδα.   

Εταιρεία 611/17  Ορίζεται για Οδηγίες 10.05.2021 στις 9:00 π.μ. Η αίτηση για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  19.2.2021 

 

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  19.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

2387/05 (αίτηση ημερ. 30.10.20) 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στον Καθ΄ ου η αίτηση στις 18.5.21, ώρα 08.45 

π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3667/09 (αίτηση ημερ. 30.10.20) 

Η αίτηση ημερ. 30.10.20 ορίζεται για οδηγίες – προγραμματισμό στις 13.5.21, 

ώρα 09.00 π.μ. 

Τυχόν ένσταση από τους καθ΄ ων η αίτηση 1, 2, 4 και 5 να καταχωρηθεί μέχρι 

και τέσσερεις καθαρές ημέρες προηγουμένως  

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από τους Εναγόμενους  καθ΄ ων η αίτηση 1, 

2, 4 και 5 επεκτείνεται μέχρι και τέσσερις καθαρές ημέρες προηγουμένως. 

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Εναγομένων – καθ΄ ων η αίτηση 

1, 2, 4 και 5 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 

 

3771/09 (αίτηση ημερ. 30.10.20) 

Η αίτηση ημερ. 30.10.20 σε σχέση με τους Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 

απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος καταχώρησης νέας, χωρίς έξοδα 

 

1017/12  (αίτηση ημερ. 9.2.21) 

Εκδίδονται διατάγματα 

Καμία διαταγή για έξοδα  
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4525/13 

Ακρόαση 17.5.21, 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  

 

4913/13 

Ακρόαση 19.5.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

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

ακρόασης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3420/14 

Ακρόαση 28.6.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3276/15 

Ακρόαση 20.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1039/16 

Ακρόαση 21.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

64/17 

Ακρόαση 4.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1707/18 

Ο χρόνος καταχώρησης από πλευράς Εναγομένου της κλήσης για οδηγίες και 

το σχετικό προς τούτο Παράρτημα, Τύπος 25, δυνάμει της Δ.30, επεκτείνεται 

για χρονικό διάστημα 45 ημερών από σήμερα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
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του Εναγόμενου με τις οδηγίες που σήμερα έχουν εκδοθεί, να ακολουθηθούν 

οι πρόνοιες των σχετικών Θεσμών. 

Η Αγωγή ορίζεται την 17.5.21, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες. 

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

 

3218/19 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεούται το κλητήριο και επεκτείνεται η ισχύς 

προς επίδοση τούτου προς τον Εναγόμενο στην παρούσα αγωγή, για περίοδο 

6 μηνών από την 23.12.19 συμπεριλαμβανομένης. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

657/20 (αίτηση ημερ. 23.7.20) 

Η αίτηση ημερ. 23.7.20 ορίζεται για οδηγίες στις 19.5.21, 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  

 

1716/20 (αίτηση ημερ. 9.2.21) 

Εκδίδεται απόφαση 

 

2240/20 (αίτηση ημερ. 11.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 11.11.20 απορρίπτεται με έξοδα €469,00 πλέον ΦΠΑ 

 

2698/20 (αίτηση ημερ. 9.2.21) 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη της αξίωσης του Ενάγοντα εναντίον των 

Εναγομένων 1 και 2 με ένορκο δήλωση την 21.4.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Γεν. Αίτηση 512/10 (αίτηση ημερ. 30.10.20) 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 στις 21.5.21, ώρα 

08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  
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Γεν. Αίτηση 1004/13 

Επίδοση 20.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Παραπομπής 42/19 

Ο Αιτητής και η Καθ΄ ης η αίτηση να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα 

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

παραδώσουν ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα, των εν λόγω 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν εντός της πιο πάνω προθεσμίας.  

Η Αίτηση ορίζεται την 18.5.21, 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 Αίτησης να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα  

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το 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 19/02/21 

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 2227/18 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 25/09/20 

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων 

εκατέρωθεν εντός 60 ημερών από σήμερα και όπως εντός της ίδιας περιόδου 

οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν.  

Σε σχέση με το αίτημα αρ. 3 και 10 του παραρτήματος του εναγόμενου αρ.2 

αυτά επιφυλάσσονται μέχρι την επόμενη δικάσιμο και οι συνήγοροι να 

τοποθετηθούν επί αυτών 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20/04/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 
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 Αρ. Αγωγής 3443/17 – Αίτηση ημερ 11/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 20/04/21 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα. 

Αρ. Αγωγής 2520/18 – Αίτηση ημερ. 13/09/19 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες και το Ε/Σ εκ νέου για έλεγχο στις 20/04/21 και 

ώρα 9:00. 

Δίδονται οδηγίες στους Αιτητές όπως κλητεύσουν τον αρμόδιο 

αστυφύλακα για να δείξει το λόγο μη εκτέλεσης του Ε/Σ. Δεν θα δοθεί άλλη 

ημερομηνία. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 148/19 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων καθώς και καταλόγου 

μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 40 ημερών από 

σήμερα για τον εναγόμενο. Εντός της ίδιας περιόδου να παραδώσει αντίγραφα 

των εγγράφων που ήθελε αποκαλύψει καθώς και του καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης στην άλλη πλευρά. 

Έχουν δοθεί αρκετές ημερομηνίες για συμμόρφωση του εναγόμενου με 

τις οδηγίες του δικαστηρίου και δεν θα δοθεί άλλη. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 07/04/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του ενάγοντα. 

Η παρουσία των δικηγόρων την επόμενη δικάσιμο κρίνεται απαραίτητη 

 

Αρ. Αγωγής 551/20 – Αίτηση δια κλήσεως 05/11/20 

Η αίτηση ορίζεται στις 24/02/21 και ώρα 9:00 για οδηγίες. Υπεράσπιση μέχρι 

τότε. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 846/20 – Αίτηση ημερ. 14/07/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των καθ’ ων η αίτηση 

αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα όπως υπολογιστούν και εγκριθούν και θα είναι 

πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 
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Αρ. Αγωγής 1645/20 

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 της Ε/Δ. 

 

Αρ. Αγωγής 1939/20 

Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 Α και Β της Ε/Δ πλέον δικηγορικά 

€1115, Φ.Π.Α, πλέον €75 έξοδα επίδοσης. 

 

Αρ. Αγωγής 2607/20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α (1) και (2) της αίτησης. Η 

υποκατάστατη επίδοση να γίνει και με τους δυο τρόπους. Η χρονική περίοδος 

καταχώρησης εμφάνισης καθορίζεται σε 30 μέρες και ως επίδοση θα 

εκλαμβάνεται η ανάρτηση στο πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για 

περίοδο 7 ημερών. 

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2344/19 – Αίτηση ημερ. 11/09/20 

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

του καθ’ ου η αίτηση όπως θα υπολογιστούν και εγκριθούν και θα είναι 

πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας 

 

Γεν. Αίτηση 169/07 – Αίτηση έρευνας ημερ. 30/10/20 

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της καθ’ ης η αίτηση. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

07/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Το Ε/Σ να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 

Έξοδα στην πορεία. 

Η δικηγόρος της καθ’ ης η αίτηση να την ενημερώσει πλήρως για τα πιο πάνω. 

 

Αρ. Αγωγής 123/20 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για αμφότερους τους 

διάδικους και όπως εντός της ίδιας περιόδου ανταλλάξουν αντίγραφα των εν 

λόγω εγγράφων. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 08/04/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Γεν. Αίτησης 156/19 – Αίτηση 31/08/20 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες αναφορικά με τους καθ’ ων η αίτηση αρ.2 

και αρ.3 στις 20/04/21 και ώρα 9:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Το 

Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.3 ακυρώνεται. 

Την ίδια μέρα για επίδοση στην καθ’ ης η αίτηση αρ.1. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3666/09 – Αίτηση ημερ. 30/10/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 13/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων η αίτηση 2, 4 και 

5 το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 

Έξοδα στην πορεία. 

Οι δικηγόροι και καθ’ ων η αίτηση να είναι παρόντες κατά την επόμενη 

δικάσιμο. 

Η δικηγόρος των καθ’ ων η αίτηση να τους ενημερώσει για όλα τα πιο πάνω. 

 

Αρ. Αγωγής 848/09 – Αίτηση ημερ. 09/02/21 

Άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης για 

περίοδο 10 ετών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 940/16 – Αίτηση ημερ. 05/03/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20/04/21 και ώρα 9:00 για τελευταία φορά. 

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Ο καθ’ ου η αίτηση παρών με την 

ίδια εγγύηση. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3702/09 – Αίτηση ημερ. 30/10/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 13/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση το οποίο 

να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. 

Έξοδα στην πορεία. 
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Οι δικηγόροι και καθ’ ου η αίτηση να είναι παρόντες κατά την επόμενη 

δικάσιμο. Ο δικηγόρος του καθ’ ου η αίτηση να τον ενημερώσει για όλα τα πιο 

πάνω. 

 

Γεν. Αίτηση 550/09 – Αίτηση ημερ. 30/10/20 

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων η αίτηση. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες και 

το Ε/Σ για έλεγχο την 13/04/21 και ώρα 9:00. Το Ε/Σ να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4464/02 – Αίτηση ημερ. 07/05/20 

Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και ορίζεται για οδηγίες στις 03/03/21 και 

ώρα 9:00. Το Ε/Σ παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα.  Ο δικηγόρος του καθ’ ου η αίτηση 4 να 

τον ενημερώσει για όλα τα πιο πάνω. 

 

Αρ. Αγωγής 291/20 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 15/07/20 και 07/09/20 

Αμφότερες παραμένουν για προγραμματισμό στις 10/03/21 και ώρα 9:00. Οι 

ενάγοντες να καταχωρήσουν Παράρτημα (Τύπο 25) στην κλήση ημερ. 07/09/20 

μέχρι τότε.  

Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν επί των αιτημάτων που θέλουν να προωθήσουν, 

κατά την πιο πάνω δικάσιμο και κατά πόσο τα τυχόν εκδοθέντα διατάγματα θα 

αφορούν και την απαίτηση και την ανταπαίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 5035/09 – Αίτηση ημερ. 30/10/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 08/04/21 και ώρα 9:00. Εκδίδεται Ε/Σ 

εναντίον της καθ’ ης η αίτηση αρ.2 το οποίο να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης εναντίον του καθ’ ου η 

αίτηση αρ.1. 

Έξοδα στην πορεία. 

Τα αιτήματα των Αιτητών θα εξεταστούν παρουσία της καθ’ ης η αίτηση. 

 

Αρ. Αγωγής 1995/15 

Η αγωγής αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 



26 
 

 
 

Αρ. Αγωγής 2554/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 10/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1863/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 11/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3448/13 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 24/05/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

----------------------------------------------- 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον    
 

Ημερομηνία: 19.02.2021 
 

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.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.803/2009 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση 27.05.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 3665/2009 Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση, τα οποία να μην εκτελεστούν ενόψει της υγειονομικής 
κατάστασης και του γεγονότος ότι εκπροσωπούνται από 
δικηγόρο. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 27.05.2021 
ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε, έξοδα στην πορεία. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 3789/2009 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης το οποίο, λόγω της υγειονομικής 
κατάστασης και της εκπροσώπησης της Καθ’ ης η αίτηση στη 
διαδικασία από δικηγόρο, να μην εκτελεστεί, εκτός εάν τα 
Δικαστήριο δώσει διαφορετικές οδηγίες. Ενόψει του ότι 
καταχωρίστηκε ήδη ένσταση από μέρους της Καθ’ ης η αίτηση, 
η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 19.04.2021 ώρα 9:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. Εάν θα διευθετηθεί, να ενημερωθεί 
το Δικαστήριο έγκαιρα, για να διαθέσει την ημερομηνία του. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.119/2013 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση 27.05.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 1249/2013 Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση, τα οποία να μην εκτελεστούν ενόψει της υγειονομικής 
κατάστασης και του γεγονότος ότι εκπροσωπούνται από 
δικηγόρο. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 27.05.2021 
ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε, έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 1827/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.05.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

7.  ΑΓΩΓΗ 2219/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.05.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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8.  ΑΓΩΓΗ 3367/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.04.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

9.  ΑΓΩΓΗ 1051/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.06.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

10.  ΑΓΩΓΗ 2617/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.06.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

11.  ΑΓΩΓΗ 5618/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.06.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

12.  ΑΓΩΓΗ 2791/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.09.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

13.  ΑΓΩΓΗ 379/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

14.  ΑΓΩΓΗ 3099/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 141/2018 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) και 
η αγωγή για Οδηγίες την 27.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 452/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2941/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

18.  ΠΑΡΑΠ.46/2019 Η αίτηση τροποποίησης να δοθεί στην άλλη πλευρά και ορίζεται 
για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 27.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως. 
Εάν θα δεχθεί ο Εναγόμενος τα διατάγματα, να ενημερώσει το 
Δικαστήριο ως τότε. Την ίδια ημερομηνία και ώρα 27.05.2021, 
παραμένει η Παραπομπή για οδηγίες. Έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 986/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.12.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1196/2019 Εκκρεμεί και η αίτηση για απόφαση εναντίον της Εναγόμενης 
1, που είναι ορισμένη για Απόδειξη, και η αγωγή αναφορικά με 
τον Εναγόμενο 2, που είναι ορισμένη για Οδηγίες. Δίδονται 
οδηγίες, ο Ενάγων και ο Εναγόμενος 2, εντός 60 ημερών από 
σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων τους. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 27.05.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. Την ίδια ημέρα, 27.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
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ορίζεται και η αίτηση για απόφαση εναντίον της Εναγόμενης 1 
για απόδειξη, χωρίς έξοδα. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1331/2019 Καθ’ ου η αίτηση 2 παρών κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος 
σύλληψης. Η απουσία του κατά τη δικάσιμο κρίνεται 
δικαιολογημένη. Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 
10.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., ημερομηνία που είχε ήδη οριστεί 
και γνωρίζει ο δικηγόρος της Αιτήτριας, τυχόν ένσταση ως 
τότε. Ο Καθ’ ου η αίτηση 2 ανέφερε στο Δικαστήριο ότι 
ενδέχεται την επόμενη φορά να δεχθεί διάταγμα. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2146/2019 Δίδονται οδηγίες, οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα 
τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχο των 
ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 27.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2568/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.12.2021 ώρα 11:00 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 281/2020 Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 
βλάβης, με έξοδα υπέρ των Εναγόμενων/Καθ’ ων η αίτηση και 
εναντίον των Εναγόντων/Αιτητών όπως υπολογιστούν και 
εγκριθούν. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 1617/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 της ένορκης 
δήλωσης. 

26.  ΑΓΩΓΗ 1928/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 14 Α και Β της 
ένορκης δήλωσης, πλέον τα έξοδα, που δεν καθορίζονται, 
όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από 
το Δικαστήριο. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 2554/2020 Δίδεται άδεια για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας στην 
Εναγόμενη 2 από τη Τσεχία ως διευθύντρια της Εναγόμενης 1, 
για την Εναγόμενη 1. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 
Α της αίτησης, για επίδοση στην Εναγόμενη 1, δια του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της διευθύντριας της, Εναγόμενης 
2, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εναγόμενης 2. Ο χρόνος 
εμφάνισης της Εναγόμενης 1 καθορίζεται στις 60 ημέρες από 
τη διενέργεια της επίδοσης με τον καθορισμένο τρόπο. Σε 
περίπτωση παράλειψης εμφάνισης της Εναγόμενης 1, 
οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση χρήζει επίδοσης, θα 
θεωρείται επιδοθείσα στην Εναγόμενη 1, εάν αντίγραφο της 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ. Λεμεσού για 
περίοδο 5 συνεχών ημερών. Τα έξοδα επιφυλάσσονται, να 
ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 2921/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 5 της ένορκης 
δήλωσης. 
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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 Ακρόαση 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 17.02.2021 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Xρ. Παπαλλά, Ε.Δ.  

 

Το Δικαστήριο λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ, για την αντιμετώπιση του 

Κορωνοϊου, επιλαμβάνεται των υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των 

συνηγόρων τους, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική προηγούμενη ειδοποίηση από το Δικαστήριο, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη συναπόφαση του Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λεμεσού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 19.02.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Γεν. Αιτ. 737/10 Αίτηση Μην. Δόσεων 30.10.20 

Η αίτηση ημ. 30.10.20 ορίζεται για Οδηγίες 10.5.2021 στις 9.00 

με δικαίωμα καταχώρησης ένστασης μέχρι τότε.  Εκδίδονται Ε/Σ 

εναντίον των καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 τα οποία να παραμείνουν 

υπό αναστολή.  Έξοδα στην πορεία. 

2. Αγωγή 2697/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 ορίζεται για Οδηγίες 3.3.2021 στις 9.00.   

Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 2111/20 Αίτηση ημ. 9.2.21 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον της 

εναγομένης για το ποσό των €230 πλέον τόκο 9% επί του ποσού 

των €230 από 30.4.18 μέχρι εξοφλήσεως πλέον €250 έξοδα με 

νόμιμο τόκο από 29.9.20 μέχρι εξοφλήσεως πλέον ΦΠΑ πλέον 

€19,50 έξοδα επίδοσης. 

4. Αγωγή 921/20 Η αίτηση ημ. 25.9.20 ορίζεται 9.4.2021 στις 8.30 για Απόδειξη 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση από εναγόμενο το αργότερο 

5 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 
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5. Αγωγή 1429/20 Η αίτηση ημ. 25.9.20 ορίζεται 9.4.2021 στις 8.30 για Απόδειξη 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση από εναγομένους 1 και 2 το 

αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή 1774/20 Η αίτηση ημ. 11.11.21 ορίζεται 7.4.2021 στις 8.30 για Επίδοση.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

7. Αγωγή 25/19 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 16.4.2021 

στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

8 Αγωγή 271/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 24.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

9. Αγωγή 1302/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 22.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

10. Αγωγή 4582/11 Η αίτηση ημ. 30.10.20 ορίζεται για Επίδοση 2.6.2021 στις 9.00.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

11. Αγωγή 299/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 28.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

12. Αγωγή 726/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα με κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

13. Αγωγή 748/20 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 30.10.20 ορίζεται για Επίδοση 

28.6.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

14. Αγωγή 927/18 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 29.7.20 ορίζεται για Επίδοση 

2.6.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

15. Γεν. Αιτ. 789/09 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 30.10.20 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της καθ’ ης η αίτηση 1 το 

οποίο να παραμείνει υπό αναστολή αφού αναλαμβάνει ο 

δικηγόρος να την παρουσιάσει.  Για την καθ’ ης η αίτηση 3 καμία 

εμφάνιση.  Εναντίον της καθ’ ης η αίτηση 3 εκδίδεται Ε/Σ.  Η 

αίτηση ορίζεται για Οδηγίες ως προς την καθ’ ης η αίτηση 1 την 

1.6.2021 ώρα 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Ορίζεται για Έλεγχο του Ε/Σ αναφορικά με την καθ’ ης η αίτηση 

3 και για Επίδοση για τον καθ’ ου η αίτηση 2 την ίδια ημερομηνία.  

Έξοδα στην πορεία. 
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16. Γεν. Αιτ. 532/13 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 30.10.20 ορίζεται εκ νέου για 

Επίδοση 3.6.2021 στις 9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

17. Γεν. Αιτ. 291/14 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ.2.6.20 ορίζεται για Οδηγίες 

11.5.2021 στις 9.00.  ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Οι 

δικηγόροι των αιτητών να τοποθετηθούν ως προς τα αιτούμενα 

διατάγματα από πλευράς αιτητών.  Τα Ε/Σ παραμένουν υπό 

αναστολή.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των 

αιτητών. 

18. Αγωγή 693/18 Στο φάκελο της υπόθεσης από την πλευρά των εναγόντων 

βρίσκεται η μαρτυρία του Γ.Β και από την πλευρά των 

εναγομένων η μαρτυρία του Σ.Χ.  Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις 16.3.2021 στις 9.00. 

19. Αγωγή 3669/09 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 11.5.2021 στις 9.00.  Ένσταση 

μέχρι τότε.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των καθ’ ων η 

αίτηση 1, 2 και 4 το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα 

στην πορεία. 

20 Γεν. Αιτ. 194/19 Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες 12.5.2021 στις 9.00 έτσι ώστε 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο κτηματολόγιο.  Έξοδα στην 

πορεία. 

21 Αγωγή 636/13 Τόσο η αγωγή όσο και η αίτηση ημ. 10.3.20 ορίζονται για Οδηγίες 

με σκοπό τον συμβιβασμό 5.4.2021 στις 9.00.  Εάν δεν υπάρξει 

κατάληξη θα επαναοριστεί για ακρόαση.  Χωρίς έξοδα. 

22. Γεν. Αιτ. 588/13 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 9.9.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και χωρίς έξοδα.  Η 

ημερομηνία 12.3.21 ακυρώνεται. 

23. Αγωγή 384/20 Αίτηση ημ. 9.2.21 

Διαπιστώνω ότι στο φάκελο της υπόθεσης υπάρχει η αίτηση ημ. 

18.12.20 για παραμερισμό της απόφασης, η οποία είναι ορισμένη 

30.3.2021.  Οι δικηγόροι των αιτητών στην αίτηση ημ. 9.2.21 να 

τοποθετηθούν κατά πόσο επιθυμούν να προωθήσουν την 

παρούσα αίτηση, η οποία ορίζεται 25.2.2021 στις 9.00. 
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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. 

 

24. Αγωγή 185/21 Η αίτηση ημ. 12.2.21 καθίσταται δια κλήσεως και ορίζεται για 

Επίδοση 26.2.2021 στις 9.00. 

25. Αγωγή 2486/20 Η αίτηση ημ. 2.11.20 και το εκδοθέν διάταγμα ημ. 12.11.20 

αποσύρονται και απορρίπτονται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρισης νέας αίτησης.  Όσον αφορά τα έξοδα να είναι στην 

πορεία της αγωγής αλλά όχι εναντίον των εναγομένων 1/καθ’ ων 

η αίτηση. 

26. Αγωγή 366/20 Η αίτηση ημ. 30.10.20 ορίζεται για Επίδοση 24.5.2021 στις 9.00.  

Χωρίς έξοδα. 

27. Αγωγή 1322/18 Η αίτηση ημ. 11.11.20 ορίζεται για Επίδοση 8.3.2021 στις 9.00 

έτσι ώστε να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα διάδικα μέρη ως τα 

αιτούμενα αιτητικά. 

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 05.03.21  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 19.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

14559/18 ορίζεται για ακρόαση στις  16.09.2021 στις (10:30)  

19819/19 ορίζεται για ακρόαση στις 21.09.2021 στις (10:30) 

    

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
  

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  15.04.21 στις 9 π.μ.) 

12506/20 

12507/20 

12508/20 

12509/20 

12510/20 

12511/20 

12512/20 

12513/20 

12514/20 

12515/20 

12516/20 

996/21 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

21281/19 

21282/19  

21285/19  
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21286/19  

21287/19  

2079/20  

2679/20  

3712/20  

3766/20  

7972/20  

7973/20  

7975/20  

11653/20  

 

 

12416/20 Ορίζεται 15.04.2021 για Απόδειξη 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

19/2/2021 

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 19.02.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

9281/18 ακρόαση για κατ. 1, 2  στις  19.3.21  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. 

 

6650/20 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. 

 

14016/19 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. 
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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 19.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3466/17 oρίζεται για ακρόαση στις 5.3.21 (09:00) (Χωρίς ΜΚ) 

9641/17 ορίζεται για ακρόαση στις 7.6.21 (10:30)  

10091/18 ορίζεται για ακρόαση στις 9.6.21 (10:30) 

12965/18 ορίζεται για ακρόαση στις 11.3.21 (09:00) (Χωρίς ΜΚ)  

2051/19 ορίζεται για ακρόαση στις 9.6.21 (10:30) 

12854/19 ορίζεται για ακρόαση στις 11.6.21 (10:30)  

 3702/20 ορίζεται για ακρόαση στις 11.6.21 (10:30) 

 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

7459/20 στις 17.3.21 (09:00) 

12289/20 στις 19.3.21 (09:00) 

 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

Διακόπηκαν λόγω μη επίδοσης 

7457/20 

7458/20 

12234/20 

12236/20 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

19 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 19.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

 

●  Νομική Αρωγή 699/20 ορίζεται για Εξέταση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 813/20 ορίζεται για Εξέταση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 827/20 ορίζεται για Εξέταση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  Νομική Αρωγή 828/20 ορίζεται για Εξέταση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

 

●  12730/19 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης στις 19.3.2021 

στις 9:00 π.μ. 

●  23530/19 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης και για Απάντηση  

        στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  23534/19 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης και για Απάντηση  

        στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  2525/20 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης και για Απάντηση  

        στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  4776/20 ορίζεται για Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης και για Απάντηση  

        στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  21187/19 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  22523/19 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  23527/19 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  24335/19 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  5096/20 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  5825/20 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 
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●  5914/20 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  20354/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  20845/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  1530/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  1579/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  2377/20 ορίζεται για Ακρόαση την 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  3825/20 ορίζεται για Ακρόαση την 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  3984/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

●  5729/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 17.3.2021 στις 10:00 π.μ. 

 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση 

και που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να ξεκινά, θα ενημερώνονται οι 

δικηγόροι 5 ημέρες προηγουμένως. 

 

 

Όσες υποθέσεις έχουν επιδοθεί και ήταν ορισμένες για να εμφανιστούν οι 

κατηγορούμενοι για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου, καθώς και οι 

υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες για επίδοση, αναβάλλονται και ορίζονται 

στις 11.6.2021 στις 9:00 π.μ. 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤOY  Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

19.2.21 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 11/20 -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για  οδηγίες στις  5.4.21.  

Δόθηκε παράταση χρόνου για αποκάλυψη και ανταλλαγή 

εγγράφων  εκ μέρους της Καθ’ης η αίτηση  μέχρι τις  31.3.21. 

 

2. 46/19 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε  για οδηγίες στις  5.4.21.  

Δόθηκε παράταση χρόνου  για αποκάλυψη και ανταλλαγή 

εγγράφων  στην  Καθ’ης η αίτηση μέχρι τις  30.3.21. 

 

3. 31/21 -  Εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα   ως οι αιτούμενες 

θεραπείες  Ζ και Η.  Η αιτήτρια να υπογράψει  εγγύηση ύψους  

€5.000.  Το διάταγμα ορίστηκε επιστρεπτέο στις   5.3.21.  Οι 

αιτούμενες θεραπείες   Α – Ε να επιδοθούν 5.3.21. 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

1. 2/20 -  Εκδόθηκε διάταγμα  ως η μονομερής αίτηση 

ημερομηνίας  16.2.21. 

 

Αιτήσεις διατροφής: 

1. 177/20  -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  5.4.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21. 

2. 128/20  -  Ορίστηκε για απόδειξη στις  11.3.21. 
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3. 325/20  -  Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα  

ορίστηκαν για ΚΕΘ στις  5.4.21.  Υπεράσπιση και ένσταση να 

καταχωρηθούν  μέχρι τις  31.3.21. 

4. 264/17  -  Παρέμεινε για συνέχιση της ακρόασης ως είναι ήδη 

ορισμένη στις  25.2.21 και ώρα 11:00. 

5. 292/17  - H κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα  

ορίστηκαν για δήλωση συμβιβασμού   στις  11.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα σε ισχύ  μέχρι  τότε. 

6. 143/20 -  Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα   

ορίστηκαν για ΚΕΘ στις 5.4.21 και ώρα 08:30.  To προσωρινό 

διάταγμα   σε ισχύ μέχρι τότε.  Υπεράσπιση και ένσταση  μέχρι 

τις  31.3.21. 

7. 208/20  -  Η κυρίως αίτηση και  η μονομερής αίτηση  ορίστηκαν 

για οδηγίες στις  22.2.21 και ώρα 08:30. 

8. 15/21  -  Eκδόθηκε  προσωρινό διάταγμα διατροφής.  Το 

διάταγμα ορίστηκε επιστρεπτέο  στις  5.3.21 και ώρα 08:30.  

H Αιτήτρια να υπογράψει  εγγύηση ύψους  €5.000. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

19.2.21 

 

Αιτήσεις  διατροφής: 

1. 49/18 – Παρατείνεται   ο χρόνος καταχώρισης   και παράδοσης   

στην άλλη πλευρά της γραπτής μαρτυρίας της Αιτήτριας στην 

Ανταπαίτηση για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Δίδονται 

περαιτέρω οδηγίες προς τον Καθ’ου η αίτηση  στην 

Ανταπαίτηση  όπως εντός 30 ημερών  από την εκπνοή  της 

πιο πάνω προθεσμίας και νοουμένου ότι  η Αιτήτρια στην 

Ανταπαίτηση   θα έχει συμμορφωθεί, καταχωρίσει και  

παραδώσει στην άλλη πλευρά τη γραπτή μαρτυρία της.   Η 

κυρίως αίτηση  ορίζεται για  ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις  

στις  27.5.21 και ώρα 08:30. 

 

2. 183/20 -  Η ενδιάμεση αίτηση ημερ.  20.10.20 απορρίπτεται 

ως αποσυρθείσα χωρίς έξοδα.  Το προσωρινό διάταγμα ημερ.  

7.8.20 το οποίο κατέστη απόλυτο την 1.9.20, εκ συμφώνου 

ακυρώνεται.  Εκδίδεται εκ συμφώνου νέο προσωρινό 

διάταγμα διατροφής.  Το διάταγμα θα ισχύει μέχρι πλήρους 

αποπεράτωσης της κυρίως αίτησης ή νεότερου διατάγματος 

του Δικαστηρίου.  Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις  

5.4.21 και ώρα 08:30.  Yπεράσπιση μέχρι τις 31.3.21.   
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Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 434/20 -  Eκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα. 

2. 321/20  -  Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για οδηγίες στις  

5.4.21.  Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί.  Η μονομερής αίτηση 

ορίστηκε για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  5.4.21.  

Δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου 

Ευημερίας. 

3. 372/16 –  Η αίτηση ορίστηκε  για ακρόαση στις  19.3.21 

και ώρα  10:00.   

 

Αίτηση προσβολής πατρότητας: 

1. 17/20 -  Oρίστηκε για επίδοση στις  5.4.21. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

19/02/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

231/14 

 

 

 

H ακρόαση της υπόθεσης θα γίνει κανονικά ως η 

συνεννόηση του Δικαστηρίου με τους δικηγόρους των 

διαδίκων.  

 

386/15 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

της πανδημίας.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 11/06/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

230/18 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

της πανδημίας.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 19/11/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

 

287/19 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και τα Παραρτήματα 

Τύπος Αρ. 25.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 14/05/21 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. 

 

 

 

 

mailto:mpieri@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 19/02/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

56/19 Ενώπιον του Δικαστηρίου εκκρεμούν παλαιότερες 

υποθέσεις και συνεπώς δεν παρέχεται χρόνος να 

ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση της οποίας αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

την 8/10/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

146/18 Ενώπιον του Δικαστηρίου εκκρεμεί παλαιότερη υπόθεση 

και συνεπώς δεν παρέχεται χρόνος να ακουστεί η 

παρούσα, η ακρόαση της οποίας αναβάλλεται, χωρίς 

έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 

15/10/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

269/15 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

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. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 19/02/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε104/18 

Παρατείνεται ο χρόνος για αποκάλυψη και καταχώρηση καταλόγου μαρτυρίας και 

σύνοψη μαρτυρίας του Καθ΄ου η αίτηση.  Ένορκη αποκάλυψη εντός 30 ημερών από 

σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 75 ημερών από 

σήμερα. 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 15/6/2021 στις 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Ε68/19 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης της ένορκης δήλωσης  αποκάλυψης 

εγγράφων των Αιτητών για 30 μέρες από σήμερα.  Ανανεώνονται οι οδηγίες για 

καταχώρηση ονομαστικών καταλόγων και σύνοψη μαρτυρίας για 75 μέρες από 

σήμερα.  Ορίζεται για ακρόαση 15/9/2021 στις 11.00 π.μ. Μέχρι τότε να γίνει 

κατάλογος κοινών παραδεχτών εγγράφων και γεγονότων. 

 

Ε53/19 

Η υπόθεση δεν είναι έτοιμη για ακρόαση.  Η ακροαματική διαδικασία σήμερα 

αναβάλλεται από το Δικαστήριο.  Η υπόθεση αξιολογείται ως εμπίπτουσα εντός της 

διαδικασίας της ταχείας εκδίκασης.  Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση γραπτής 

μαρτυρίας ως ακολούθως: 

  

- Η  μαρτυρία των Αιτητριών να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά 
εντός 30 ημερών από σήμερα.    

-  Η μαρτυρία  της Καθ’ ηςη Αίτηση να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή της μαρτυρίας των Αιτητριών  

 

Η Αίτηση ορίζεται για   ακρόαση στις 9/6/2021 στις 11.00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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E140/20 

Αίτηση για από ημ. 15/2/2021 

Δεν έχω ικανοποιηθεί.  Παραμένει για διευκρινίσεις την 1/3/2021 για να 

τοποθετηθούν οι δικηγόροι της Αιτήτριας σε σχέση με το κατά πόσον κέκτειται 

δικαοδοσίας το παρόν Δικαστήριο, δοθέντος ότι η Καθ΄ης 2 είναι αλλοδαπή.  

 

Κ*23/20 

Αίτηση ημ. 19/11/2020 

Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 31/3/2021 στις 11.00 π.μ.  

 

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 


