
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

131/20  Δύο αιτήσεις ημερομηνίας 12.11.20 

   Και οι δυο αιτήσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 29.3.21 στις  

  9.00 π.μ. 

   Η ένσταση και στις δύο αιτήσεις να καταχωριστεί μέχρι   

 τότε. 

   

 

2550/19  Ex parte αίτηση ημερ. 10.2.21 για παράταση χρόνου  

   καταχώρησης Έκθεσης Απαίτησης 

 

   Δίδονται οδηγίες όπως η αίτηση ημερ. 10.2.21 επιδοθεί  

  στην άλλη πλευρά.  Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις      

22.3.21 στις 9.00 π.μ. 

 

   Αίτηση ημερ. 10.2.21 για τροποποίηση του παραρτήματος 

                                   1 του κανονισμού (ΕΕ) 1215/12 

    

   Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α και Β της   

  αίτησης. 

 

 

1225/19  Αίτηση ημερ. 19.10.20 για προσωρινά διατάγματα 

 

   Ορίζεται για Ακρόαση με Γραπτές Αγορεύσεις στις   

  26.4.21 στις 9.00 π.μ. 



 

 

2316/17  Ορίζεται για Οδηγίες στις 15.4.21 στις 9.00 π.μ. 

   Ο Εναγόμενος 2 να καταχωρίσει ένορκη δήλωση   

  αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

2/21   Ορίζεται για Επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση στις 22.3.21  

  στις 9.00 π.μ. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

608/20  Αίτηση ημερ. 16.2.21 

   Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 23.2.21 στις   

 9.00 π.μ.  Τροποποιημένη κυρίως αίτηση να καταχωρηθεί   

 μέχρι 23.2.21 και να επιδοθεί στον Έφορο Εταιρειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

118/21 H αίτηση ημερ. 10.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 24.3.2021, η ώρα 09.00.  

Ένταση μέχρι τότε. 

 

 

1373/19 Η αίτηση ημερ. 10.2.2021 ορίζεται για επίδοση 18.3.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

1109/18 Η αίτηση ημερ. 26.9.2019 εναντίον των Εναγομένων 3, 4 και 5 απορρίπτεται 

με έξοδα προς όφελος των αιτητών.  Αναφορικά με τους Εναγόμενος 1 και 2 

ορίζεται για απόδειξη 7.4.2021, η ώρα 09.00 εκτός αν οι Εναγόμενοι 1 και 2 

καταχωρίσουν Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

 

514/18 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 23.4.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

9/18 Η αίτηση ημερ. 4.11.2018 ορίζεται για οδηγίες 26.3.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση των Καθ’  ων η Αίτηση 1 – 4 να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Την ίδια 

ημέρα για επίδοση στον Εναγόμενο 5.  Το διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 

τότε. 

 

 

3027/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

 



2268/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.4.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

2431/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 23.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

719/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.4.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

3046/12 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

8/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αίτησης. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

335/20 Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα του δικηγόρου 

των καθ’  ων η αίτηση ο επίδικος πλειστηριασμός που είναι ορισμένος στις 

26.2.2021 έχει ακυρωθεί λόγω της πανδημίας.  Η πλευρά του αιτητή δεν 

συγκατατίθεται στο να αποσυρθεί η παρούσα έφεση.  Ως εκ τούτου η αίτηση 

ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις  στις 6.4.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση να καταχωριστεί εντός ενός μηνός από σήμερα. Διευκρινίζεται ότι 

δεν υφίσταται πλέον λόγος για να ακουστεί η παρούσα έφεση νωρίτερα 

εφόσον ο πλειστηριασμός στις 26.2.2021 έχει ακυρωθεί. 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Προέδρου Ε.Δ. Λεμεσού 

22.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2966/20 Η αίτηση ημερ. 15.12.2020 και το Προσωρινό 

Διάταγμα ημερ. 16.12.2020 ορίζονται για οδηγίες 

την 3.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Οι Ενστάσεις να 

καταχωριστούν μέχρι τότε. Το Προσωρινό 

Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 923/20 Η αίτηση ημερ. 13.11.2020 απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των Εναγόντων. 

 

Αγωγή αρ. 3305/16 Η αίτηση αναβάλλεται για ακρόαση την 

26.3.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 5479/13 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 20.9.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στη πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 9/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

22.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1694/20 Η αίτηση ημερ.19.8.2020 και τα προσωρινά 

διατάγματα ημερ. 24.8.2020 ορίζονται τελευταία 

φορά για οδηγίες την 1.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. 

Μέχρι εκείνη την μέρα απαραιτήτως οι συνήγοροι 

των Αιτητών να έχουν ενημερώσει αυτούς περί 

της προθέσεως τους να αποσυρθούν από 

δικηγόροι τους. Το προσωρινό διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.Έξοδα στην πορεία 

εν πάση περιπτώσει όχι εναντίον των Καθ’ων η 

Αίτηση. 

 

Αγωγή αρ. 15/21 Όσον αφορά στις Εναγόμενες αρ. 2 και 19 

σημειώνεται ότι δεν μπορούν οι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι εταιρειών να εκπροσωπούν αυτές 

ενώπιον Δικαστηρίων, έργο που μπορεί να 

εκτελέσει μόνο δικηγόρος. Όσον αφορά στην 

Εναγόμενη αρ. 9 η μη περίληψη αυτής στο 

πρακτικό της 1.2.2021 οφείλετο σε παράλειψη. 

 

Η αίτηση ημερ.20.1.2021 και τα προσωρινά 

διατάγματα ημερ. 22.1.2021 ορίζονται για 

οδηγίες την 10.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Όσοι εκ 

των Καθ’ων η Αίτηση προτίθενται να 

καταχωρίσουν ένσταση να το πράξουν μέχρι 

τότε. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ 

μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1893/18 Η αίτηση ημερ. 12.11.202 ορίζεται για οδηγίες 

την 18.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 256/18 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 11.6.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 



Αγωγή αρ. 1479/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 16.9.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 606/20 Εξεδοθη διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

Αίτηση αρ. 7/21 Να καταχωριστεί Συμπληρωματική Ένορκη 

Δήλωση με την οποία να ξεκαθαρίζεται κατά 

πόσο υπάρχουν πιστωτές και, αν ναι, να 

προσκομιστεί η συγκατάθεση αυτών. Η αίτηση 

ορίζεται προς τούτο την 9.3.2021 ώρα 8.45π.μ. 

 

Αίτηση αρ. 292/20 Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση ημερ. 

9.2.2021. Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες 

την 3.3.2021 ώρα 8.45π.μ. 

 

Αίτηση αρ. 503/11 Η αίτηση για τους Καθ’ων αρ. 1 και 4 ορίζεται για 

οδηγίες την 20.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση 

μέχρι τότε. Για τους Καθ’ων η Αίτηση αρ. 2 και 3 

εκδίδονται Εντάλματα Συλλήψεως τα οποία να 

μην εκτελεστούν εκτός εάν αυτοί παραλείψουν 

να εμφανιστούν στο Δικαστήριο την 20.4.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 22/2/21 

 

Αγωγή αρ. 201/12 Έχω παραλάβει τις γραπτές αγορεύσεις των 
συνηγόρων.  Συνεπώς η απόφαση επιφυλάσσεται. 
Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή αρ. 738/20 Η Αγωγή απορρίπτεται χωρίς διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 843/16 Έχω παραλάβει τις γραπτές αγορεύσεις των 
συνηγόρων.  Η απόφαση επιφυλάσσεται θα 
απαγγελθεί την 29/3/21 ώρα 09:00.  Έξοδα 
επιφυλάσσονται.   

 

Παρ. αρ. 51/12 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 30/3/2021 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 296/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 21/5/20 επαναορίζεται 
για Οδηγίες την 16/3/2021 ώρα 09:00.  Οι 
συνήγοροι των διαδίκων να είναι παρόντες κατά την 
ως άνω ημερομηνία για να ακουστούν ως προς το 
κατά πόσο η Κλήση για Οδηγίες είναι εκπρόθεσμη. 

 

Διαχ. αρ. 209/12 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 20/5/21 και ώρα 
09:00. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 10/5/21. 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. 1654/18 Η Αίτηση ημερ. 26/2/20 επαναορίζεται για Απόδειξη 
την 20/5/2021 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21.  Έξοδα 
επιφυλάσσονται.   

 

Αγωγή αρ. 6/21 Η Αίτηση ημερ. 13/1/21 επαναορίζεται για Οδηγίες 
την 22/3/2021 ώρα 09:00.  Ο χρόνος για την 
καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 16/3/21.  
Έξοδα επιφυλάσσονται.   



Αίτηση αρ. 163/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/4/2021 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχ. αρ. 136/13 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 20/5/21 και ώρα 
09:00. Ο διαχειριστής να είναι παρών. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 28/4/21. Μόλις καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι ή 
Τελικοί λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της 
Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Παρακαλώ το 
Πρωτοκολλητείο να εκδώσει και επιδώσει στον 
Διαχειριστή νέα κλήση για να είναι παρών κατά την 
ως άνω ημερομηνία.   

 

Διαχ. αρ. 19/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 20/5/21 και ώρα 
09:00. Η διαχειρίστρια να είναι παρούσα. Τελικοί ή 
Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι 
την 28/4/21. 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. 

 

Διαχ. αρ. 252/14 Η Αίτηση ημερ. 19/6/20 επαναορίζεται για Ακρόαση 
την 20/5/21 και ώρα 09:00.  Τυχόν ένσταση να 
καταχωρηθεί μέχρι 28/4/21.  Τα εντάλματα 
σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 
επαναορίζονται για έλεγχο την ίδια ημερομηνία και 
ώρα.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Δρουσιώτη, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  22/2/2021 

 

Αρ. Αγωγής 2915/19 Αίτηση ημερ. 4.6.20 εναντίον Εναγομένων 1 και 
2 και Αίτηση ημερ. 12.11.20 εναντίον 
Εναγομένου 3.  Οι Αιτήσεις ορίζονται για Απόδειξη 
την 21.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 707/20 Αίτηση ημερ. 31.7.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Απόδειξη την 21.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2094/15 Δίδεται άδεια στο Δικηγορικό Γραφείο Χάρης 
Κυριακίδης ΔΕΠΕ να αποσυρθεί από Δικηγόρος 
των Εναγομένων.  Ήδη υπάρχει στο φάκελο του 
Δικαστηρίου σημείωμα αλλαγής δικηγόρου.  Η 
αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 7.4.22 ώρα 10:00 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 698/20 Αίτηση ημερ. 29.5.20.  Η αίτηση ορίζεται για 
Ακρόαση την 7.4.21 ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην 
πορεία.  Το Διάταγμα σε ισχύ.  Ο Καθ΄ου η αίτηση 
σε σημείωμα που καταχώρησε  αναφέρει ότι το 
πρώτο ακίνητο είναι πλέον ιδιοκτησία Τράπεζας και 
το δεύτερο υποθηκευμένο.  Ως εκ τούτου οι Αιτητές 
να τοποθετηθούν σε σχέση με την πορεία της 
Αίτησης, διαφορετικά το Δικαστήριο θα προχωρήσει 
στην εξέταση της Αίτησης σύμφωνα και με την 
Αγόρευση που κατεχώρησαν σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 1302/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 21.4.21 ώρα 9:00 
π.μ. (ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 
εγγράφων να καταχωρηθεί από Εναγομένους εντός 
50 ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 815/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 10.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 



Αρ. Αγωγής 824/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.6.22 ώρα 
10:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 658/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.6.22 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1106/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 21.4.21 ώρα 9:00 
π.μ.  (κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας) 
να καταχωρηθεί απ΄όλες τις πλευρές εντός 50 
ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2330/12 και 

3264/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.5.21 ώρα 
10:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτ./Έφεση 235/19 Η Αίτηση/Έφεση ορίζεται για Ακρόαση την 26.4.21 
ώρα 8:30 π.μ. (με γραπτές αγορεύσεις).  Τυχόν 
ένσταση από Καθ΄ου η αίτηση 1 να καταχωρηθεί 
εντός 40 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία 
αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Αιτητών. 

 

Αρ. Διαχ. 370/16 Αίτηση ημερ. 16.11.20.  Η Αίτηση ημερ. 16.11.20 
ορίζεται για Ακρόαση την 5.4.21 ώρα 8:30 π.μ. (με 
γραπτές αγορεύσεις). Ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι 20.3.21.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Διαχ. 426/19 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 29.3.21 ώρα 9:00 
π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3192/20 Σε σχέση με το ενδιαφερόμενο μέρος Ελληνική 
Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ έχουν σημειωθεί 
οι θέσεις της Αιτήτριας και του ενδιαφερόμενου 
μέρους, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά μηνύματα που 
έχουν σταλεί και από τα δύο μέρη.  Επιδικάζονται 
έξοδα υπέρ του ενδιαφερόμενου μέρους και 
εναντίον της Αιτήτριας €140 πλέον ΦΠΑ.  

 Σε σχέση με το ενδιαφερόμενο μέρος Τράπεζα 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ το διάταγμα 
ημερομηνίας 3.2.21 έχει καταστεί απόλυτο με βάσει 
τις οδηγίες του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει 
σταλεί τόσο από την Αιτήτρια όσο και από τα 



ενδιαφερόμενα μέρη με τις τροποποιήσεις που 
αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.  Ο χρόνος 
συμμόρφωσης είναι 30 μέρες από 11.2.21. 

 Επιδικάζονται έξοδα υπέρ του ενδιαφερόμενου 
μέρους και εναντίον της Αιτήτριας ως θα 
υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  22/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1588/19 – Αίτηση ημερ. 2.12.19 και 19.12.19 

Οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 23.2.21 και ώρα 9:00. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

2875/19 – Αίτηση ημερ. 8.2.21 

Η αίτηση είναι εκπρόθεσμη.  Συγκεκριμένα η Έκθεση Υπεράσπισης 

καταχωρήθηκε στις 3.12.20 και η αίτηση στις 8.2.21, ήτοι πέραν των 30 ημερών 

από της καταχώρησης της Έκθεσης Υπεράσπισης.  Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις 23.2.21 και ώρα 9:00 για να τοποθετηθεί ο δικηγόρος του 

Εναγομένου στο ζήτημα που ήγειρε το Δικαστήριο.  

 

1078/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 22.4.21 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 22.4.21 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.   

 

49/18 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 22.4.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους των 

Εναγομένων μέχρι τότε.  Αντίγραφο να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη 

πλευρά.  Τα έξοδα στη πορεία της υπόθεσης αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον των Εναγόντων.  

 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 22.4.21 η πλευρά των Εναγομένων 1 και 2 

αποκαλύψει δι΄ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – 

Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν 

στην κατοχή ή έλεγχο του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και 

εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο 

της  ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  

Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

 

2529/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους της 

Εναγομένης μέχρι τότε.  Αντίγραφο να παραδοθεί αυθημερόν στην άλλη 

πλευρά.  Τα έξοδα στη πορεία της υπόθεσης αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον των Εναγόντων.  

 

2305/19 – Αίτηση ημερ. 16.7.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 20.4.21 και ώρα 8:30.  ΄Εκθεση Απαίτησης να 

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

 

 



1681/20 – Αίτηση ημερ. 12.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 8.4.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 24.3.21. Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

 

 

645/20 – Αίτηση ημερ. 13.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 5.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα 

σήμερα για την αίτηση.  Μέχρι τότε να φροντίσει η πλευρά του Ενάγοντα όπως 

η επιστολή τοποθετηθεί εντός του φακέλου του Δικαστηρίου.  

 

 

1826/20 – Αίτηση ημερ. 10.2.21 

Η αγωγή επιδόθηκε στην Εναγόμενη 1 ενώ βρισκόταν σε ισχύ και εξακολουθεί 

να βρίσκεται σε ισχύ η αναστολή των προθεσμιών συνεπώς κρίνω ότι δεν 

μπορώ να εκδώσω απόφαση εναντίον της.  Η αίτηση ορίζεται στις 23.2.21 και 

ώρα 9:00 για να ενημερώσουν το Δικαστήριο οι δικηγόροι εάν θα αποσύρουν 

την αίτηση άνευ βλάβης.  

 

381/18 

Η αίτηση ημερ. 18.6.20 και οι κλήσεις για οδηγίες με ημερ. 27.2.20 και 18.5.20 

ορίζονται για οδηγίες στις 9.3.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

2742/14 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

 

5209/15 – Αίτηση ημερ.  19.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση  με γραπτές αγορεύσεις στις 14.4.21 και ώρα 

11:00.  Τα έξοδα στη πορεία της αίτησης.  Η αγωγή ορίζεται στις 14.4.21 και 

ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα για την αγωγή.    



2970/20 – Αίτηση ημερ. 16.12.20 

Η αίτηση αναφορικά με τον Εναγόμενο 2 ορίζεται για οδηγίες στις 19.4.21 και 

ώρα 9:00.  ΄Ενσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να 

παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων – Αιτητών.  

 

 

17/20 – Αιτήσεις ημερ. 10.6.20 – 14.10.20 – 27.10.20 – 27.10.20 

Οι αιτήσεις ορίζονται εκ νέου για οδηγίες στις 26.2.21 και ώρα 9:00.  Η 

παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

92/20 – Αίτηση ημερ. 30.12.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 22.3.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στη πορεία της αίτησης.  

 

7/16 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 11.3.21 και ώρα 9:00.  Ο δικηγόρος του 

διαχειριστή να ενημερωθεί να είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία και 

ώρα.   

 

4914/09 – Αίτηση ημερ. 2.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 21.4.21 και ώρα 9:00. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.02.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 2622/20 Επειδή η επίδοση έγινε ενόσω ίσχυε η αναστολή των 

προθεσμιών το Δικαστήριο θεωρεί ότι η αίτηση ημερ. 

10.02.2021 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 08.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 2247/20 Η Αίτηση ημερ. 13.11.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.03.2021 

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

Αγωγή αρ. 2029/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της.   

Αγωγή αρ. 1678/20 Η Αίτηση ημερ. 10.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 24.02.2021 

στις 9:00 π.μ. Να τοποθετηθεί η πλευρά των αιτητών κατά 

πόσο θα επιμένει στην έκδοση διατάγματος ως η Παρ. Γ της 

αίτηση.   

Αγωγή αρ. 759/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 12.11.2020.  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.  Ο 

ενάγοντας να εξεταστεί από γιατρό της επιλογής των 

εναγομένων εντός 40 ημερών από σήμερα.  Η Αγωγή 

ορίζεται για Οδηγίες 14.05.2021 στις 9:00 π.μ.  



Αγωγή αρ.  589/20 Ορίζεται για Οδηγίες 01.03.2021 στις 9:00 π.μ. Να 

διευκρινιστεί κατά πόσο ζητά τόκο επί του οφειλόμενου 

ποσού από την ημερομηνία του τελευταίου τιμολογίου.   

Αγωγή αρ. 439/20 Η Αίτηση ημερ. 24.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 16.04.2021 

στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Απαίτησης 

ή τυχόν ένσταση.   

Αγωγή αρ. 237/20 Στην Αίτηση ημερ. 10.02.2021 δίδεται άδεια για την έκδοση 

και επίδοση ειδοποίησης τριτοδιαδίκου προς το πρόσωπο 

που αναφέρεται στην αίτηση.  Ο χρόνος επίδοσης της 

ειδοποίησης τριτοδιαδίκου και των σχετικών εγγράφων 

προς το πιο πάνω πρόσωπο ορίζεται σε 30 μέρες από τη 

σύνταξη του παρόντος διατάγματος.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται.   

Αγωγή αρ. 3099/19 Η Αίτηση ημερ. 12.11.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

19.05.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2779/19 Ορίζεται για Οδηγίες 18.05.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των εναγόντων 

και τυχόν συμπληρωματικός κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας εν όψει της τροποποίησης εκ μέρους των 

εναγομένων να καταχωρηθεί τουλάχιστον 10 μέρες 

προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2408/19 Ορίζεται για Οδηγίες 21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και 

παράδοσης αντιγράφων εκ μέρους των Εναγόντων και του 

εναγόμενου 1 παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα.                                                                                                                              

Αγωγή αρ. 2338/19 Η Αίτηση ημερ. 16.07.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ του ενάγοντα και εναντίον του εναγόμενου 1.   

Αγωγή αρ. 1486/19 Ορίζεται για Οδηγίες 21.05.2021 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε 

και οι δύο πλευρές να καταχωρήσουν κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας.  Εντός 30 ημερών από σήμερα η 

πλευρά του ενάγοντα να παραδώσει αντίγραφα, στην 



πλευρά του εναγομένου, των εγγράφων που έχουν 

αποκαλυφθεί.   

Αγωγή αρ. 541/19 Η Αίτηση ημερ. 23.11.2020 ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη 

02.03.2021 στις 9:00 π.μ. Η συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση δεν βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου.   

Αγωγή αρ. 385/19 Ορίζεται για Οδηγίες (για σκοπούς διευθέτησης) 20.05.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1575/18 Εν όψει του ότι έχει καταχωρηθεί Έκθεση Απαίτησης η 

αίτηση ημερ. 12.11.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται.   

Αγωγή αρ. 3294/17 Η Αίτηση ημερ. 10.02.2020 ορίζεται για Εξέταση 22.04.2021 

στις 11:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί 4 μέρες 

προηγουμένως.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του 

Καθ’  ου η Αίτηση το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 

τότε.  Ο συνήγορος του αναλαμβάνει να τον ενημερώσει για 

τη νέα ημερομηνία.   

Αγωγή αρ. 3216/17 Ορίζεται για Οδηγίες 20.05.2021 στις 9:00 π.μ. για 

συμπληρωθούν τα τροποποιημένα δικόγραφα.   

Αγωγή αρ. 1617/16 Ορίζεται για Ακρόαση 23.11.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 5441/14 Ορίζεται για Ακρόαση 18.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1055/14 Ορίζεται για Ακρόαση 15.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2029/13 Ορίζεται για Ακρόαση 30.03.2021 στις 11:00 π.μ. Θα υπάρχει 

χρόνος ν’ ακουστεί.   

Γεν. Αίτηση 671/14 Η Αίτηση ημερ. 30.10.2020 ορίζεται για Επίδοση 19.05.2021 

στις 9:00 π.μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  22.2.2021 

 

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  22.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

4866/05  

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

Καμία διαταγή για τα έξοδα  

 

3801/10  

(αίτηση ημερ. 28.1.21 που αφορά το ΜΕΜΟ ΕΒ 585/11) 

Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας, 

χωρίς έξοδα. 

 

(αίτηση ημερ. 28.1.21 που αφορά το ΜΕΜΟ 587/11) 

Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η αίτηση παράγραφος Α 

Καμία διαταγή για τα έξοδα  

 

5612/14 

Ακρόαση 16.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

4616/15 

Ακρόαση 20.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

4766/15 

Ακρόαση 21.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 



Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη 

καλυφθεί  

 

4769/15 

Ακρόαση  17.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Έξοδα σήμερα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη 

καλυφθεί  

 

2059/17 (αίτηση ημερ. 13.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 13.11.20 ορίζεται για οδηγίες στις 24.5.21, 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  

 

2936/17 

Ακρόαση 5.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

170/18 (αίτηση ημερ. 25.8.20) 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 20.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

785/19 

Ακρόαση 28.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

43/20 

Ακρόαση 5.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  

 



2043/20 (αίτηση ημερ. 29.10.20) 

Η αίτηση ημερ. 29.10.20 ορίζεται ξανά για επίδοση στις 25.5.21, ώρα 09.00 

π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα 

Γεν. Αίτηση 538/11 (αίτηση ημερ. 30.10.20) 

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση 1, 2 και 4 

Η αίτηση ημερ. 30.10.20 ορίζεται για οδηγίες – προγραμματισμό και έλεγχο των 

ενταλμάτων σύλληψης στις 24.5.21, ώρα 08.45 π.μ.  

Τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση στη 

Γενική Αίτηση 1, 2 και 4 να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι και την ημερομηνία 

και ώρα που έχει οριστεί η αίτηση 

Έξοδα της υπό εξέταση αίτησης στην πορεία 

 

2621/20 (αίτηση ημερ. 10.2.21) 

Εκδίδεται απόφαση   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 22/02/21 

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. Αίτησης 605/20  

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της Αίτησης για παράταση χρόνου 30 

ημερών από τη σύνταξη.  Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 7 ημερών από σήμερα.  

Χωρίς έξοδα.  

  

 

 



Αρ. Παραπομπής 6/14  

Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση στις 31/05/21 και ώρα 11:00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2194/20 – Αίτηση ημερ. 10/02/21 

Εκδίδεται Απόφαση. 

 

 

Αρ. Αγωγής 353/20 – Αίτηση ημερ. 04/06/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24/03/21 και ώρα 9:00. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.  Το Ε/Σ παραμένει ανεκτέλεστο 

μέχρι τότε. 

Η παρουσία των δικηγόρων και της καθ’ ης η αίτηση την επόμενη 

δικάσιμο κρίνεται απαραίτητη. 

 

Αρ. Αγωγής 2071/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ 28/09/20 

Εκδίδεται εκ συμφώνου εκατέρων διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 

ημερών από σήμερα και όπως οι διάδικοι ανταλλάξουν τα έγγραφα που 

αποκαλύψουν εντός της ίδιας περιόδου.  

Μέχρι την επόμενη δικάσιμο οι διάδικοι να καταρτίσουν και να καταχωρίσουν 

στο δικαστήριο κατάλογο παραδεκτών γεγονότων. 

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

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 121/19 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων και καταλόγου μαρτύρων 

με σύνοψη μαρτυρίας παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για την 

εναγόμενη και όπως εντός της ίδιας περιόδου παραδώσει αντίγραφα των εν 

λόγω εγγράφων στον ενάγοντα. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 09/04/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον του ενάγοντα. 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 1424/18 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 

30 ημερών από σήμερα για την ενάγουσα και όπως εντός της ίδιας περιόδου 

παραδώσει αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψουν. 

Η ενάγουσα να τύχει ιατρικής εξέτασης από ιατρό της επιλογής της εναγόμενης 

εντός 30 ημερών από σήμερα αν δεν το έχει ήδη πράξει. 

Οι συνήγοροι των διαδίκων να προωθήσουν οποιοδήποτε άλλο αίτημα έχουν 

στο Παράρτημα τους μέχρι την επόμενη δικάσιμο διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι 

τα εγκαταλείπουν. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 09/04/21 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία αναφορικά με την κλήση και την αγωγή. 

 

Αρ. Αγωγής 1885/19 – Αίτηση ημερ. 11/09/20 

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

αλληλέγγυα και κεχωρισμένα όπως υπολογιστούν και εγκριθούν από το 

δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 957/20 – Αίτηση ημερ. 13/11/20 

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

αλληλέγγυα και κεχωρισμένα για το ποσό των €245, πλέον Φ.Π.Α, πλέον 

€16,50σ έξοδα επίδοσης πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 2280/19 – Κλήση για οδηγίες 

Εμφανίστηκαν οι εναγόμενοι αυτοπροσώπως και καταχώρησαν Παράρτημα 

Τύπος 25. 

Εκδίδεται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 

ημερών από σήμερα και όπως εντός της ίδιας περιόδου οι διάδικοι ανταλλάξουν 

τα έγγραφα που αποκαλύψουν. 

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

έκδοση οδηγιών ως προς την μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο 

κατά την Ακρόαση. 

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

Οι εναγόμενοι και οι δικηγόροι της ενάγουσας να είναι παρόντες κατά την 

επόμενη δικάσιμο. 



Αρ. Αγωγής 124/10 – Αίτηση ημερ. 04/09/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 13/04/21 και ώρα 9:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2922/19 – Αίτηση ημερ. 26/05/20 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 14/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν 

ένσταση από πλευράς καθ’ ων η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Το Ε/Σ 

που εκκρεμεί εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.2 να παραμείνει ανεκτέλεστο 

μέχρι τότε.  Ο καθ’ ου η αίτηση αρ.1 παρών με την ίδια εγγύηση. 

Έξοδα στην πορεία. 

Ο δικηγόροι της Αιτήτριας και του καθ’ ου η αίτηση αρ.2 παρόντες κατά 

την πιο πάνω ημερομηνία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 257/19 – Αίτηση ημερ. 26/05/20 

Το Ε/Σ δεν φαίνεται να έχει εκτελεστεί εναντίον της καθ’ ης η αίτηση.  

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες και το Ε/Σ για έλεγχο στις 14/04/21 και 

ώρα 9:00. Το Ε/Σ να εκτελεστεί μέχρι τότε. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2659/15 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 30/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1450/15 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 24/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 6042/13 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 20/05/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3400/17 

Ορίζεται για οδηγίες στις 08/03/21 και ώρα 8:45. Χωρίς έξοδα. 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να παρουσιαστούν. 



Αρ. Αγωγής 2843/11 – Αίτηση ημερ. 19/12/20 

Μέχρι σήμερα τα Ε/Σ δεν έχουν εκτελεστεί. Παρόλο ότι δόθησαν οδηγίες στους 

Αιτητές όπως κλητεύσουν τον αρμόδιο αστυφύλακα για να δείξει λόγο μη 

εκτέλεσης των Ε/Σ δεν το έχουν πράξει. 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες και το Ε.Σ για έλεγχο στις 09/04/21 και 

ώρα 9:00. 

Δίδονται για τελευταία φορά οδηγίες στους Αιτητές όπως κλητεύσουν τον 

αρμόδιο αστυνομικό για να δείξει λόγο μη εκτέλεσης των Ε/Σ. 

Οι δικηγόροι των Αιτητών να είναι παρόντες στο δικαστήριο. 

Χωρίς έξοδα. 

 

 

Γεν. Αίτηση 101/20 

Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 09/06/20 ορίζεται για επίδοση στα ενδιαφερόμενα 

μέρη στις 09/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση από πλευράς κτηματολογίου 

να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από σήμερα. 

Η κυρίως αίτηση παραμένει για οδηγίες την ίδια μέρα. 

Χωρίς έξοδα. 

Οι δικηγόροι των πλευρών να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον    
 

Ημερομηνία: 22.02.2021 
 

Λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση του Covid-19, το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των 

υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν ειδοποιηθούν διαφορετικά 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 4547/2012 Η αγωγή ορίζεται για συνέχιση και ολοκλήρωση της 
ακρόασης της την 17.03.2021 ώρα 9:30 π.μ. και την 
22.03.2021 ώρα 9:30 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι 
εναντίον του Ενάγοντος. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 4775/2013 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 28.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 5791/2013 Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου 
του Δικαστηρίου. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 
14.06.2021 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 228/2014 Η αγωγή ήταν ορισμένη τη 15.02.2021 ωστόσο τότε δεν είχε 
έρθει ενώπιον του Δικαστηρίου ο φάκελος, ο οποίος ήρθε 
σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου. Η αγωγή ορίζεται για 
Ακρόαση τη 17.06.2021 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 3178/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.09.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 103/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 580/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1289/2018 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
28.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση/τυχόν Έκθεση 
Απαίτησης το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην 
πορεία, αλλά όχι εναντίον της Εναγόμενης/Αιτήτριας. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



9.  ΑΓΩΓΗ 145/2019 Βάσει επιστολής, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα, κάθε πλευρά τα έξοδά της. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 356/2019 Η προδικαστική ένσταση παραμένει για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 22.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία, αλλά όχι εναντίον των Εναγόμενων. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 810/2019 Στον φάκελο δεν εντοπίζεται ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων της Ενάγουσας. Εάν δεν καταχωρίστηκε, να 
καταχωριστεί εντός περαιτέρω 20 ημερών από σήμερα. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες/προγραμματισμό της 
ακρόασης της την 28.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία, ως τότε να ενημερωθεί το Δικαστήριο για τον χρόνο 
που θέλει κάθε πλευρά για την ετοιμασία γραπτής μαρτυρίας. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1397/2019 Λήφθηκε αλληλογραφία, αλλά η υπόθεση δεν είναι επί του 
πινακίου, ούτε ο φάκελος τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, 
όταν τεθεί θα της επιληφθεί. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 2006/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 22.05.2020 απορρίπτεται (η Έκθεση 
Απαίτησης έχει καταχωριστεί) με έξοδα υπέρ της Εναγόμενης 
και εναντίον των Εναγόντων, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν 
στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2129/2019 Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται κατάλογος 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας του Εναγόμενου, εάν δεν 
καταχωρίστηκε να καταχωριστεί εντός περαιτέρω 20 ημερών 
από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες/προγραμματισμό της ακρόασής της την 
28.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά όχι 
εναντίον του Ενάγοντος. Εάν στο μεταξύ διευθετηθεί, να 
ενημερωθεί το Δικαστήριο. 
 

15.  ΑΙΤΗΣΗ 556/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
28.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση της Καθ’ ης η 
αίτηση να υποβληθεί με δικονομικά αποδεκτό τρόπο και να 
επιδοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1133/2020 Λήφθηκε αλληλογραφία, αλλά ο φάκελος δεν είναι επί του 
πινακίου ούτε τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου. Όταν τεθεί, θα 
της επιληφθεί. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1473/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 15.10.2020 απορρίπτεται (η 
υπεράσπιση έχει καταχωριστεί την 09.02.2021) με έξοδα υπέρ 
της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου, όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της 
αγωγής. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1866/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 28.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως, 
έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 



 

19.  ΑΓΩΓΗ 2728/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 124/2021 Η αίτηση ημερομηνίας 10.02.2021 παραμένει αύριο, 
23.02.2021 ώρα 8:30 π.μ., ενόψει της καταχώρισης αίτησης 
για υποκατάστατη επίδοση που είναι ορισμένη τότε. Χωρίς 
έξοδα. 
 

 

1. Υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο συμπληρωμένο Πινάκιο για κάποιο λόγο δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας και δεν έχουν έρθει 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Όταν θα έρθουν, θα τους επιληφθεί το Δικαστήριο. 

 

2. Τυχόν e-mails θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση. Έγγραφα που δεν βρίσκονται 

στον φάκελο του Δικαστηρίου αναγκαστικά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το Δικαστήριο ενημερωθεί σχετικά.  

 

3. Σε περίπτωση που ενημερώνονται οι δικηγόροι μέσω Πινακίου ότι ορίζεται μια υπόθεση για να αρχίσει, εννοείται ότι δεν θα λαμβάνουν 

εκ νέου ενημέρωση 7 ημέρες προηγουμένως. Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν λόγω της παλαιότητάς τους. 

Εάν υφίσταται κώλυμα για την έναρξη ή συνέχιση μιας ακρόασης, να υπάρχει επικοινωνία.  

 

4. Σε περίπτωση που δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους που δεν έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας 

ούτε είναι ήδη ταχείας εκδίκασης, είτε γιατί αφορούν μόνο σε νομικά ζητήματα είτε γιατί υπάρχει μόνον 1 μάρτυρας/σύντομη μαρτυρία 

είτε γιατί επιθυμούν να εκδικαστούν ως ταχείας εκδίκασης/με γραπτή μαρτυρία, κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας με τους αντιδίκους 

τους, να ενημερώσουν το Δικαστήριο, ώστε να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί παράλληλος πίνακας τέτοιων γρήγορων 

υποθέσεων/προγραμματισμός με βάση τη δική τους χρονολογική σειρά. Για ορισμένες από αυτές, πιθανόν να υπάρχει δυνατότητα κατά 

καιρούς να ακούγονται/ολοκληρώνονται στα ενδιάμεσα αυτών που έχουν μεν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας αλλά η ακρόαση των 

οποίων μπορεί να διαρκεί λόγω έκτασης της μαρτυρίας τους. 

 

Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας (ομάδα Α/Β) 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  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 17.03.2021 
22.03.2021 

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


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 22.02.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 959/20 Η αίτηση ημ. 13.11.20 ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις 10.5.2021 στις 9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

εντός 30 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

2. Αγωγή 1187/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημ. 

13.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 24.3.2021 στις 9.00.   Έκθεση 

υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 3863/16 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 19.11.19 ορίζεται για Ακρόαση 

25.6.21 στις 11.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Το ένταλμα σύλληψης παραμένει υπό αναστολή.  

Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 2141/19 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 14.1.20 ορίζεται για Επίδοση 

11.5.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

5. Αγωγή 5381/15 Η αίτηση για απόφαση εναντίον του εξ ανταπαιτήσεως 

εναγόμενου 2, λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης στην 

ανταπαίτηση ημ. 12.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 24.3.2021 στις 

9.00.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 

6. Aγ. 1058/13 & 

1059/13 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση 13.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 



7. Αγωγή 4098/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 7.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

8 Αγωγή 3338/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 26.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

9. Αγωγή 2739/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 25.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

10. Αγωγή 416/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 24.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αγωγή 4609/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 12.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

12. Αγωγή 2676/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 31.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

13. Αγωγή 5122/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 12.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

14. Αγωγή 4576/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 14.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

15. Αγωγή 1090/13 Η αίτηση ημ. 1.11.19 ορίζεται εκ νέου για Επίδοση 13.5.2021 στις 

9.00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

16. Αγωγή 2430/20 Η αγωγή αποσύρεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  

Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

17. Αγωγή 2880/19 Η αίτηση για συνοπτική απόφαση ημ. 4.9.20 ορίζεται για 

Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 20.4.2021 στις 9.00.  Ένσταση 

να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην 

πορεία. 

18. Αγωγή 2751/19 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 2.11.20 ορίζεται για Επίδοση 

22.4.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

19. Αγωγή 269/20 Το Δικαστήριο επειδή δεν έλαβε οποιαδήποτε ενημέρωση από 

την πλευρά της εναγόμενης ως προς τις θέσεις των δικηγόρων 

των εναγόντων, ορίζει την κλήση για οδηγίες ημ. 28.9.20 για 

Οδηγίες 19.3.2021 στις 9.00, ημερομηνία κατά την οποία 

εκκρεμεί και η κλήση για οδηγίες της εναγόμενης-εξ 



ανταπαιτήσεως ενάγουσας.  Την ημέρα εκείνη οι δικηγόροι και 

των δύο πλευρών να τοποθετηθούν με ξεκάθαρο τρόπο ως προς 

τα αιτούμενα διατάγματα της κάθε πλευράς.  Έξοδα στην πορεία. 

20 Αγωγή 763/20 Η αίτηση ημ. 24.11.20 επαναορίζεται 20.4.2021 στις 9.00 για 

καταχώρηση συμπληρωματικής. ένορκης δήλωσης ως οι οδηγίες 

ημ. 4.12.20.  Το Δικαστήριο δεν έχει λάβει ενημέρωση από τους 

δικηγόρους τις τελευταίες ημερομηνίες. Ως εκ τούτου να 

ενημερωθούν οι δικηγόροι από τον Πρωτοκολλητή για την νέα 

ημερομηνία.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

21 Αγωγή 2251/20 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

ορίζεται για Απόδειξη 21.4.2021 στις 9.00.  Έκθεση 

υπεράσπισης να καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

στην πορεία. 

22. Αγωγή 1840/18 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης ημ. 

21.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

εναγόντων-αιτητών και εναντίον του εναγομένου 6, εισπρακτέα 

στο τέλος της διαδικασίας. 

23. Αγωγή 5796/14 Η αίτηση μην. Δόσεων ημ. 29.10.19 ορίζεται για Ακρόαση 

8.6.2021 στις 11.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του καθ’ 

ου η αίτηση το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Η 

δικηγόρος του καθ’ ου η αίτηση να τον παρουσιάσει την επόμενη 

δικάσιμο.  Έξοδα στην πορεία. 

24. Αγωγή 561/20 Η αίτηση για απόφαση ημ. 18.9.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης ορίζεται για Απόδειξη 19.4.2021 στις 9.00.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

25. Αγωγή 1509/18 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 19.4.2021 στις 8.30.  Δίδονται 

οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 45 ημερών από σήμερα 

προβούν σε κατάθεση ονομαστικού καταλόγου και σύνοψη 

μαρτυρίας. Η προθεσμία των 45 ημερών, σε περίπτωση που οι διάδικοι 

εμποδίζονται να καταχωρήσουν έγγραφα λόγω των υγειονομικών 

μέτρων, θα αρχίζει από την ημέρα που θα είναι δυνατή η καταχώρηση.  

Έξοδα στην πορεία. 



 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aγωγή 2581/05 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 16.12.20 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμία διαταγή ως προς τα 

έξοδα. 

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


ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

22/2/2021 

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 22.02.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

15829/18 ακρόαση για κατ. στις  15.4.21  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. 

 

8168/20 ακρόαση για κατ. (1η κατ/ρια), γεγονότα & ποινή (2η κατ/ρία)  στις  

22.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.    Ο συνήγορος του  κατ.  να τον ενημερώσει να 

είναι παρών κατά την εν λόγω ημερομηνία και ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

1007/21 απάντηση για κατ. στις  22.4.21  και ώρα 09.00 π.μ.    Ο συνήγορος 

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

ώρα που ορίστηκε η υπόθεση. 

 

8175/20 ακρόαση για κατ. στις  28.6.21  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. 

 

13162/19 ακρόαση για κατ. στις  28.6.21  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. 

 

16669/18 ακρόαση για κατ. 1, 2  στις  28.6.21  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. 

 



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 22.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

19082/17 ορίζεται για ακρόαση στις 12.05.2021  στις (10:30)  

3655/20 ορίζεται για ακρόαση στις 20.09.2021 στις (10:30) 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  (09:00) 
21280/19  13.04.2021  Απάντηση για κατ. 1 και 2 και επίδοση για κατ. 3

  

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 

ανεκτέλεστα) 

 

Νομικές Αρωγές για εξέταση  (09:00) 

242/20  13.04.2021 

511/20  13.04.2021  

 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  19.04.21 στις 9 π.μ.) 

13814/20 

13815/20 

13816/20 

13817/20 

13818/20 

13819/20 

13820/20 

13821/20 



13822/20 

13823/20 

 

20748/20  13.04.2021 επίδοση 

 

 

13532/20  Έγινε απόδειξη 

13533/20  Έγινε απόδειξη 

13537/20  Έγινε απόδειξη 

13541/20  Έγινε απόδειξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

2150/18 ορίζεται 8.6.21 (10:30)  

3150/19 ορίζεται στις 10.6.21 (10:30)  

20638/19 ορίζεται στις 10.6.21 (10:30)  

4690/18 ορίζεται στις 8.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

81336/20 ορίζεται στις 30.3.21 (09:00)  

8136/20 ορίζεται στις 30.3.21 (09:00) 

 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 30.3.21 

8130/20 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 22.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

17324/17 oρίζεται για ακρόαση για Κ1 στις 10.6.21 (10:30) 

2153/18 ορίζεται για ακρόαση στις 10.6.21 (10:30)  

6140/19 ορίζεται για ακρόαση στις 10.6.21 (10:30) 

15956/19 ορίζεται για ακρόαση στις 10.6.21 (10:30)  

11691/20 ορίζεται για ακρόαση στις 10.6.21 (10:30)  

 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2064/20 στις 22.3.21 (09:00) 

8213/20 στις 22.3.21 (09:00) 

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ 

9675/17 στις 22.3.21 (09:00) 

13575/20 στις 22.3.21 (09:00) 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για εξέταση στις 22.3.21 (09:00) 

716/20 

 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  



Διακόπηκε η ποινική δίωξη 

400/20 

 

Διακόπηκε η ποινική δίωξη λόγω μη επίδοσης 

402/20 

3709/20 

4561/20 

4563/20 

4564/20 

4566/20 

7453/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

22 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 22.2.2021 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. 

• 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 

• 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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 22.02.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 05.04.2021 

για τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες οδηγίες σε περίπτωση που 

έχουν δοθεί εξαιρουμένων των υποθέσεων που έγιναν στην 

αίθουσα του Δικαστηρίου ως καθορίζονται στην Ανακοίνωση 

του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 05 & 12 

Φεβρουαρίου 2021. 

 

Το αναλυτικό πινάκιο της λίστας των υποθέσεων που είχε ενώπιον 

του το Δικαστήριο κατά την πιο πάνω ημερομηνία και το οποίο 

ετοιμάζεται και εκδίδεται από το Ποινικό Πρωτοκολλητείο του Ε.Δ. 

Λεμεσού μπορείτε να τo βρείτε καθημερινά στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στον πιο κάτω σύνδεσμο.   

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-

lawyers/news-14/limassol 

 

Όσοι δικηγόροι προτίθενται να εμφανιστούν για την 

εκπροσώπηση κατηγορούμενων σε υποθέσεις που δεν 

εμφανίζονται ήδη να ενημερώνουν γραπτώς τον φάκελο του 

Δικαστηρίου μέσω της στενογράφου του Δικαστή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση κατωτέρω καθότι σε αντίθετη 

περίπτωση ενδεχόμενα η υπόθεση να προχωρήσει σε 

απόδειξη.   

 

Σημείωση: Για ζητήματα που αφορούν τις υποθέσεις των ιδιωτικών ποινικών 

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

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

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/news-14/limassol
mailto:mpanayi@dc.judicial.gov.cy


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

22 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

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

 

1 

 

104/18 

 

Διατροφή 26.3.21 Δήλωση 
Συμβιβασμού 

Διάδικοι παρόντες 

 

2 

 

228/19 

 

Διατροφή 11.3.21 Οδηγίες 

Ε/Δ αποκάλυψης 
και ανταλλαγής 
εγγράφων από 
τον Καθ΄ου η 
αίτηση μέχρι τότε 

     

 

3 

 

33/20 

 

Χρήση Στέγης 

(Κυρίως και 
προσωρινό 
διάταγμα ημερ. 
18.8.20) 

22.3.21 Δήλωση 
Συμβιβασμού  

Ένσταση και 
Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

Προσωρινό 
διάταγμα σε ισχύ 

 

4 

 

7/21 

 

Γενική Αίτηση 

(Μονομερής 
ημερ. 19.2.21) 

--- Εκδόθηκε 
διάταγμα με το 
οποίο επιτρέπεται 
η σφράγιση και 
καταχώριση της 
επισυναπτόμενης 
αίτησης γονικής 
μέριμνας 

     

     

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TOYMAZH, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

22.2.21. 

 

1. Γενική Αίτηση αρ. 6/21 – Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

2. Αιτ. Αποκλιστικής χρήσης αρ. 2/21:  H κυρίως  και 

μονομερής αίτηση ορίστηκαν για ΚΕΘ στις  30.3.21.  

Υπεράσπιση και  ένσταση να καταχωρηθούν μέχρι  τις  

24.3.21. 

 

3. Διαζύγιο αρ.  622/20 – H κυρίως αίτηση ορίστηκε για επίδοση 

στις  12.5.21. 

 

4. Αιτ. Διατροφής  αρ.  20/21 -  Εκδόθηκε προσωρινο διάταγμα  

διατροφής.  Επιστρεπτέο  στις  11.3.21 και ώρα 08:30.  H 

Aιτήτρια να υπογράψει εγγύηση ύψους  €5.000. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 22.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

309/13  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες 

στο Δικαστήριο. 

452/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το τελευταίο πρακτικό φέρει 

ημερομηνία 15.10.2020.  Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα ενόψει της 

πανδημίας, που οδήγησαν στην καθυστέρηση εκδίκασης διαφόρων παλαιότερων 

υποθέσεων που συνεχίζουν να εκκρεμούν και στις οποίες θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα.  Ως εκ τούτου, αν και παλαιά υπόθεση, αναβάλλεται και ορίζεται ξανά 

για ακρόαση στις 14.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

453/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το τελευταίο πρακτικό φέρει 

ημερομηνία 15.10.2020.  Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα ενόψει της 

πανδημίας, που οδήγησαν στην καθυστέρηση εκδίκασης διαφόρων παλαιότερων 

υποθέσεων που συνεχίζουν να εκκρεμούν και στις οποίες θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα.  Ως εκ τούτου, αν και παλαιά υπόθεση, αναβάλλεται και ορίζεται ξανά 

για ακρόαση στις 14.6.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

90/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες για να δηλωθούν παραδεκτά 

γεγονότα.  Δεν φαίνεται να έχουν καταχωρηθεί οποιαδήποτε γεγονότα στον φάκελο 

της υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός 

εάν ήθελαν κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

268/19  Στην παρούσα υπόθεση έχει καταχωρηθεί κατάλογος παραδεκτών 

γεγονότων.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν ήθελαν 

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

386/19  Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης.  

Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν ήθελαν 

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

392/19  Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης.  

Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν ήθελαν 

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 



307/20  Αίτηση ημερομηνίας 2.12.18 για περισσότερες και καλύτερες 

λεπτομέρειες από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν φαίνεται να υπάρχει ένσταση 

από πλευράς της Αιτήτριας, ούτε φαίνεται να έχουν δοθεί οι ζητούμενες λεπτομέρειες.  

Ως εκ τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, εκτός εάν ήθελαν 

κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με την Ιδιαιτέρα του Προέδρου κα Νίκη Χατζηκωστή στο τηλέφωνο 22369705 ή να 

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

22/02/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

553/14 

 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα για τους 

λόγους που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα των 

δικηγόρων.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 14/09/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

 

340/19 

 

 

 

 

 

Η πλευρά του Αιτητή δεν έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες 

του Δικαστηρίου.  Να καταχωρήσει συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση στην οποία να επισυνάπτονται τα έγγραφα 

που αποκαλύπτονται με την ένορκη δήλωση ημερ. 30/11/20 

μέχρι τις 05/04/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/04/21 και ώρα 

9.00π.μ.  

 

179/20 

 

 

 

 

Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων μέχρι τις 21/05/21. Στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης να επισυνάπτονται αντίγραφα των εγγράφων 

που αποκαλύπτονται.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 03/06/21 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


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 22/02/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

465/17 To Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται 

χρόνος να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 15/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

322/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Δίδεται 

άδεια στην Αιτήτρια να καταχωρήσει Ένορκη Δήλωση 

αποκάλυψης μέχρι την 12/4/2021. 

320/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Δίδεται 

άδεια στην Αιτήτρια να καταχωρήσει Ένορκη Δήλωση 

αποκάλυψης μέχρι την 12/4/2021. 

319/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

12/4/2021. 

318/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

12/4/2021. 

317/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Δίδεται 

άδεια στην Αιτήτρια να καταχωρήσει Ένορκη Δήλωση 

αποκάλυψης μέχρι την 12/4/2021. 

316/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Δίδεται 

άδεια στην Αιτήτρια να καταχωρήσει Ένορκη Δήλωση 

αποκάλυψης μέχρι την 12/4/2021. 

315/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

12/4/2021. 



321/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

12/4/2021. 

77/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

12/4/2021. 

150/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/4/2021.  Τυχόν από 

κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

12/4/2021. 

446/17 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 22/3/2021.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο για τις προθέσεις 

τους μέχρι την 16/3/2021. 

48/16 Η πλευρά των Καθ’ ων η αίτηση ζητά αναβολή για το λόγο 

ότι ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση θα είναι 

απασχολημένος σε ακρόαση παλαιότερης υπόθεσης.  Η 

πλευρά της Αιτήτριας δεν φέρει ένσταση.  Ενόψει αυτών, 

το αίτημα εγκρίνεται, η ακρόαση αναβάλλεται, χωρίς 

έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 

17/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

123/15 To Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

ακρόαση με αρ. 516/13 και ως εκ τούτου δεν παρέχεται 

χρόνος να ακουστεί η παρούσα, η ακρόαση της οποίας 

αναβάλλεται, χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για 

ακρόαση την 3/11/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

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

να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 22/02/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

Ε126/17 

Ένορκη δήλωση για απόφαση ημ. 19/2/2021 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

E227/19 

Αίτηση για απόφαση ημ. 12/11/2020 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

E72/20 

Αίτηση ημ. 11/12/2020 

Εκδόθηκε απόφαση.  

 

E85/20 

Αιτήσεις για απόφαση ημ. 2/11/2020 και 9/2/2021 

Εκδόθηκε απόφαση.  

 

E100/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 13/10/2020 

Παραμένει για απόδειξη στις 24/2/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



E124/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 18/12/2020 

Επαναορίζεται για απόδειξη στις 8/3/2021 στις 9.00 π.μ.  Συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 5/3/2021. 

 

E137/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 23/12/2020 

Επαναορίζεται για επίδοση στο ενδιαφερόμενο μέρος στις 8/3/2021 στις 9.00 

π.μ. 

 

K15/20 

Αίτηση για απόφαση ημ. 26/5/20 

        Ορίζεται για απόδειξη στις 2/3/2021 στις 10.45 π.μ. Ένορκη δήλωση απόδειξης 

να καταχωρηθεί μέχρι 26/2/2021.  Ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση να 

είναι παρών στις 2/3/2021.  

 

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 


