
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 23.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2794/20 H αίτηση ημερ. 14.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 26.3.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση από τους Καθ’  ων η Αίτηση 1, 2 και 3 μέχρι τότε. 

 

 

2372/20 Η αίτηση ημερ. 20.10.2020 ορίζεται για επίδοση 29.3.2021, η ώρα 09.00 για 

τους Εναγόμενους 1, 2, 3 και 4.  Η Ένσταση από τους Καθ’  ων η αίτηση 1, 2, 

3 και 4 να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Την ίδια ημέρα ορίζεται για επίδοση για 

τους Εναγόμενους 5, 6 και 7 

 

 

2978/17 Η αίτηση ημερ. 7.9.2020 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

11.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

1663/17 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 8.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2105/16 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 8.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

2799/16 Η αίτηση ημερ. 22.2.2021 από την Ενάγουσα για συμπληρωματική Ε/Δ 

ορίζεται για επίδοση 15.3.2021, η ώρα 09.00.  Τυχόν ένσταση από τους Καθ’  

ων η Αίτηση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

 Η αίτηση ημερ. 22.2.2021 από τους Εναγόμενους 5 για συμπληρωματική Ε/Δ 

ορίζεται για επίδοση 15.3.2021, η ώρα 09.00.  Τυχόν ένσταση από τους Καθ’  

ων η Αίτηση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
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 Η αίτηση ημερ. 2.7.2019 ορίζεται για οδηγίες 15.3.2021, η ώρα 09.00. 

 

Η αίτηση ημερ. 10.4.2019 ορίζεται για οδηγίες 15.3.2021, η ώρα 09.00. 

 

Οι αιτήσεις ημερ. 27.2.2019 και 27.9.2018 ορίζονται για οδηγίες 15.3.2021, η 

ώρα 09.00. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

15/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της αίτησης. 

 

608/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α και Β της τροποποιημένης αίτησης ημερ. 

22.2.2021. 

 

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

32/20 Αίτηση ημερ. 7.9.2020:  Με βάση το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 22.2.2021 το 

αίτημα εκ μέρους του καθ’  ου η αίτηση εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται.  

Ορίζεται για ακρόαση 14.5.2021, η ώρα 10.00.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά 

σε καμιά περίπτωση εναντίον των Καθ’  ων η Αίτηση (αιτητές στην κυρίως 

αίτηση) 
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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 23.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

1282/20 H αίτηση ημερ. 17.11.2020 εναντίον των Εναγομένων 1 απορρίπτεται με 

έξοδα προς όφελος της αιτήτριας.  Η αίτηση αναφορικά με τον Εναγόμενο 2 

ορίζεται για οδηγίες 30.3.2021.  Υπεράσπιση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

423/20 Η αίτηση ημερ. 4.8.2020 απορρίπτεται εναντίον των Εναγομένων 1 – 7 με 

έξοδα προς όφελος της αιτήτριας. 

 

2594/19 Οι αιτήσεις ημερ. 10.3.2020 και 7.11.2019 ορίζονται για οδηγίες 26.3.2021, η 

ώρα 09.00.  Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

1333/19 Η αίτηση ημερ. 11.2.2021 ορίζεται για επίδοση στην άλλη πλευρά 19.3.2021, 

η ώρα 09.00. 

2694/18 (Η υπόθεση είναι ορισμένη 23.3.2021 όχι σήμερα) 

 

3639/14 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Ορίζεται για οδηγίες 8.4.2021, η ώρα 09.00. 

 

4311/13 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 9.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

19/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της αίτησης. 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

195/19 Οι αιτήσεις ημερ. 18.12.2019, 16.7.2019 και 21.10.2019 ορίζονται για 

οδηγίες 6.4.2021, η ώρα 09.00.  τα έξοδα στην πορεία. 

 

341/19 Οι αιτήσεις ημερ. 18.12.2019, 16.7.2019 και 21.10.2019 ορίζονται για 

οδηγίες 6.4.2021, η ώρα 09.00.  τα έξοδα στην πορεία. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

23.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1081/20 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Αγωγή αρ. 3205/20 Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Αγωγή αρ. 323/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

 

Αγωγή αρ. 2156/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 15.9.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 705/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 17.9.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 128/12 Το ένταλμα σύλληψης ορίζεται για έλεγχο την 

6.4.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 14/21 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγράφοι 1, 2, 3 και 

4 της Αίτησης. 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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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Προέδρου Ε.Δ. Λεμεσού 

23.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 4539/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 15.9.2021 

ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 507/18 Η αίτηση ημερ. 19.10.2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 8.3.2021 ώρα 8.45π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2439/19 Οι αιτήσεις ημερ. 12.12.2019 και 13.8.2020 

απορρίπτονται με έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ.1467/20 Η αίτηση ημερ. 7.12.2020 ορίζεται για ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις την 16.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. Η αίτηση ημερ. 23.7.2020 ορίζεται για 

οδηγίες την ίδια μέρα και ώρα. Έξοδα στην 

πορεία. 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 23-2-2021 

 

Αγωγή αρ. 4572/15 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 15/2/2022 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 612/19 Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της 
αίτησης, χωρίς διαταγή για έξοδα. 

                                               Αναφορικά με τον εναγόμενο 2 η αγωγή επαναορίζεται 
για Οδηγίες την 21/5/2021 ώρα 09:00.   

 

Αγωγή αρ. 1455/19 Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται το κλητήριο 
ένταλμα της παρούσας αγωγής σε σχέση με τον 
εναγόμενο 2 για 6 μήνες από σήμερα. 

                                               Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2274/14 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 3/12/2021 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2102/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 29/9/20 ορίζεται για Οδηγίες 
την 19/3/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 181/20 Η Αίτηση ημερ. 3/12/20 επαναορίζεται για περαιτέρω 
Απόδειξη την 23/3/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2574/19 Η Αίτηση ημερ. 16/11/20 επαναορίζεται για περαιτέρω 
Απόδειξη την 21/5/2021 ώρα 09:00 εκτός αν 
καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21.  Έξοδα 
επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή αρ. 2245/19 Η Αίτηση ημερ. 11/2/21 επαναορίζεται για περαιτέρω 
Απόδειξη την 23/3/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1808/18 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 20/5/2021 ώρα 
09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης 
αποκάλυψης εγγράφων της κάθε πλευράς παρατείνεται 
μέχρι 10/5/21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 691/20 Η Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 14/9/20 επιφυλάσσεται.  
Θα απαγγελθεί την 23/3/21 ώρα 09:00.  Την ίδια 
ημερομηνία παραμένει για Οδηγίες η Αίτηση ημερ. 
7/5/20.  Όσο αφορά την αίτηση των Εναγομένων ημερ. 
30/9/20 ενόψει του ότι κατεχωρήθη η Έκθεση Απαίτησης 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγομένων τα οποία 
θα πληρωθούν στο τέλος της αγωγής.   
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Γεν. Αίτηση 210/14 Η Αίτηση ημερ. 3/11/20 ορίζεται για Ακρόαση 
(Οικονομική Εξέταση) την 20/5/2021 ώρα 09:00.  Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 28/4/21.  Εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 
2 το οποίο ορίζεται για έλεγχο την ίδια ημερομηνία και 
ώρα. Μόλις συλληφθούν να παρουσιαστούν το ταχύτερο 
ενώπιον του Δικαστηρίου.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  
Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Διαχ. αρ. 29/20 Οι Αιτήσεις ημερ. 13/3/20 και 25/9/20 επαναορίζονται για 
Ακρόαση την 13/5/2021 ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για 
έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 5984/12 Εκ συμφώνου το διάταγμα ημερ. 17/2/21 ακυρώνεται, 
όπως και η επιδίκαση των εξόδων υπέρ των Αιτητών 
επίσης ακυρώνεται.  Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 
31/3/21 ώρα 09:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 
19/3/21.  Έξοδα επιφυλάσσονται.   

 

Αγωγή αρ. 3814/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 22/9/2021 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 730/20 Η Αίτηση ημερ. 7/7/20 επαναορίζεται για Απόδειξη την 
20/5/21 ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 
μέχρι την 10/5/21.  Έξοδα επιφυλάσσονται.   

 

Αγωγή αρ. 2437/19 Η Αγωγή επαναορίζεται για Οδηγίες την 21/4/2021 ώρα 
09:00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση του τύπου 25 του 
εναγόμενου 4 παρατείνεται μέχρι 31/3/21. Καμιά διαταγή 
για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 1470/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες/Σκοπούς συμμόρφωσης 
την 20/5/2021 ώρα 09:00.  Δίδονται οδηγίες για την 
καταχώριση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της 
κάθε πλευράς, με σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι 
10/5/21.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Διαχ. αρ. 11/16  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 30/6/21 και ώρα 
09:00. Ο διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί 
λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 18/6/21.  
Μόλις καταχωρηθούν Τελικοί λογαριασμοί ο 
φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 
έλεγχο τους.  Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του 
διαχειριστή να παραμείνει ανεκτέλεστο. 
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Γεν. Αίτηση 13/2015 Η Αίτηση ημερ. 30/10/20 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με επιφύλαξη δικαιωμάτων.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 657/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 21/9/2021 ώρα 
09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  23/2/2021 

 

Αγωγές 

1710/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.11.21 στις 10.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων. 

 

2088/17 Η Αίτηση ημερ. 17.11.20 και η Αίτηση ημερ. 9.2.21 ορίζονται για 

Οδηγίες την 22.4.21 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση στην Αίτηση 

ημερ. 9.2.21 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  Η 

ημερ. 24.3.21 ακυρώνεται. 

 

2272/17 Η αγωγή σε σχέση (με τον Εναγόμενο 3) ορίζεται για Απόδειξη 

την 22.4.21 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

964/19 Η αίτηση ημερ. 17.11.20 ορίζεται για Απόδειξη την 22.4.2021 στις 

9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από 

σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1873/19 Ορίζεται για Οδηγίες η αγωγή την 22.4.21 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη 

Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί από 

τους Εναγόμενους 1 και 2 εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1603/20 Η αίτηση ημερ. 2.10.20 ορίζεται για Ακρόαση (Γραπτές 

Αγορεύσεις) την 26.3.21 στις 8.30 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι 18.3.21. Έξοδα υπέρ των Εναγόντων-Αιτητών.  

1724/20 Η αίτηση ημερ. 3.11.20 (για Εναγόμενο 1) ορίζεται για Απόδειξη 

την 22.4.21 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 50 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Γενικές Αιτήσεις 

126/13 Η αίτηση ημερ. 25.8.20 (για Καθ’ ων η Αίτηση 1, 2 και 3) ορίζεται 

για Οδηγίες την 22.4.21 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 
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καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  Το ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 2 να παραμείνει 

ανεκτέλεστο. 

 

31/20 Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (με γραπτές αγορεύσεις) σε σχέση 

με την Καθ’ ης η Αίτηση 2.  Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 65 

ημερών από σήμερα και Απόδειξη σε σχέση με τον Καθ’ ου η 

Αίτηση 1 την 27.5.21 στις 8.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

32/20 Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση την 22.4.21 στις 9.00 π.μ.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  (Δεν θα δοθεί άλλη ημερομηνία). 

 

237/20 Η αίτηση ημερ. 11.11.20 ορίζεται για Ακρόαση την 22.4.21 στις 

8.30 π.μ. με γραπτές Αγορεύσεις.  Την ίδια μέρα για Οδηγίες η 

Αίτηση/Έφεση.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Ναυτοδικείο 

1/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.2.22 στις 10.00 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία.  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

13/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση.  Ο χρόνος παρατείνεται σε 28 

ημέρες από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα.   
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  23/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1588/19 – Αίτηση ημερ. 2.12.19 και 19.12.19 

Οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 24.2.21 και ώρα 9:30. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

211/14 – Αίτηση ημερ. 3.11.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Οι Καθ΄ ων 1 και 2 

να είναι παρόντες στις 20.4.21.  

 

1516/19 – Αίτηση ημερ. 11.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24.2.21  και ώρα 9:00.  Η παρουσία του 

δικηγόρου του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

1479/19 – Αίτηση ημερ. 11.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.2.21  και ώρα 9:00. Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  

 

2682/20 – Αίτηση ημερ. 11.2.21 

Παρατηρώ ότι η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος έγινε στις 27.11.20 ενώ 

ίσχυε η αναστολή των προθεσμιών.  Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 25.2.21  

και ώρα 9:00 για να τοποθετηθούν οι δικηγόροι του Αιτητή επί του πιο πάνω 

θέματος. Καμία διαταγή για έξοδα.   
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1070/16 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 11.1.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

3397/17 – Αίτηση ημερ. 10.6.20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 16.4.21 και ώρα 

11:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 26.3.21 και αντίγραφο της να παραδοθεί 

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

 

721/15 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 6.10.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

479/19 – Αίτηση ημερ. 29.6.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 20.4.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 9.4.21. Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

449/18 

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

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και 

των δύο πλευρών και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στη 

πορεία της αγωγής.  

 

2880/20 – Αίτηση ημερ. 4.11.20 

Η αίτηση αναφορικά με τους Εναγομένους ορίζεται για οδηγίες στις 26.3.21 και 

ώρα 9:00. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί 

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

 

2404/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 3.3.21 και ώρα 9:00 για τους Εναγομένους 1, 

2, 4.  Τα έξοδα στη πορεία.  Σύμφωνα με το Δικαστήριο διάταγμα αναστολής 

της αγωγής εκδίδεται  στη βάση γραπτής αίτησης.  Η πλευρά των Εναγόντων 

να σημειώσει ότι η αγωγή δεν είναι ορισμένη για τον Εναγόμενο 5 και ότι για 

τον Εναγόμενο 5 δεν υπάρχει καταχωρημένη έκθεση υπεράσπισης στο φάκελο 

του Δικαστηρίου.  
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53/14 – Αίτηση ημερ. 11.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 13.4.21 και ώρα 9:00. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Τα εντάλματα 

σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η Αίτηση 1, 2 να παραμείνουν ανεκτέλεστα 

μέχρι νεοτέρων οδηγιών του Δικαστηρίου.  

 

1826/20 – Αίτηση ημερ. 10.2.21 

Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας χωρίς 

έξοδα.  

 

1499/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 21.4.21 η πλευρά των Εναγομένων 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 21.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  

 

 

1749/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 23.4.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και 

των δύο πλευρών και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στη 

πορεία της αγωγής.  

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1683/20 – Αίτηση ημερ. 17.8.20 

Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται ενόψει του λόγου που προβάλλεται και το ότι 

δεν υπάρχει ένσταση από τις άλλες πλευρές. Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

24.3.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα της αίτησης στην πορεία της αλλά 

σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγομένων 1, 2/Καθ΄ ων η Αίτηση.    Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι 24.3.21 αναφορικά με τους 

Εναγομένους 1, 2/ Καθ΄ ων η Αίτηση.    

 

268/20 

Η αίτηση  θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και οι συνήγοροι των Αιτητών θα 

ειδοποιηθούν μέσω του Πρωτοκολλητείου.    

 

164/12 -  Αίτηση ημερ. 12.12.17 

Η αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 26.2.21 και ώρα 9:00 καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

 

107/15 – Αίτηση ημερ. 30.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 21.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.   

 

 

756/14 – Αίτηση ημερ. 30.10.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 21.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα 

 

98/09 – Αίτηση ημερ. 28.8.20 

Η αίτηση αναφορικά με τους Καθ΄ ων η Αίτηση 2, 6 ορίζεται για ακρόαση στις 

23.4.21 και ώρα 11:00.  Τυχόν  ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 9.4.21 και 

αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή.   

Τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η Αίτηση 2, 6 να παραμείνουν 

ανεκτέλεστα μέχρι 23.4.21 νοουμένου ότι οι Καθ΄ ων η Αίτηση 2, 6 

παρουσιασθούν στις 23.4.21.  

Η ακρόαση της αίτησης θα ξεκινήσει στις 23.4.21 και δεν θα δοθεί άλλη 

ειδοποίηση.   
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3151/15 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 21.4.21 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 21.4.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 
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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 23.02.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 2772/20 Επειδή η επίδοση έγινε ενόσω ίσχυε η αναστολή των 

προθεσμιών το Δικαστήριο θεωρεί ότι η αίτηση ημερ. 

11.02.2021 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 29.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ο συνήγορος του ενάγοντα να τοποθετηθεί για τα πιο πάνω 

με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.   

Αγωγή αρ. 1828/20 Στις 17.02.2021 που ήταν ορισμένη η Αίτηση ημερ. 

06.11.2020 ο φάκελος δεν τέθηκε ενώπιον Δικαστηρίου από 

το Πρωτοκολλητείο καθότι δεν είχε ανευρεθεί.  Συνεπώς η 

Αίτηση ημερ. 06.11.2020 ορίζεται 16.03.2021 στις 9:00 π.μ. 

που είναι ορισμένη και η Αίτηση ημερ. 16.12.2020.   

Αγωγή αρ. 1596/20  Η Αίτηση ημερ. 17.11.2020 ορίζεται για Οδηγίες 08.04.2021 

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

Αγωγή αρ. 823/20 Η Αίτηση ημερ. 23.06.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

14.04.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 520/20 Η Αίτηση ημερ. 08.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 19.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Η εναγόμενη ήταν παρούσα.  

Αγωγή αρ. 202/20 Η Αίτηση ημερ. 08.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 23.03.2021 

στις 9:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3106/19 Η Αίτηση ημερ. 20.07.2020 είναι ήδη ορισμένη για Απόδειξη 

02.04.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

4 μέρες προηγουμένως.  Η σημερινή ημερομηνία 

ακυρώνεται.   
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Αγωγή αρ. 2132/19 Δεν έχει τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου από το 

Πρωτοκολλητείο σχετικό έντυπο για απόρριψη της 

Ανταξίωσης.  Η Αγωγή παραμένει για Οδηγίες 24.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη για να 

τοποθετηθούν επί του θέματος απόρριψης της Ανταξίωσης.   

Αγωγή αρ.  1936/19 Οι Κλήσεις για Οδηγίες ημερ. 30.07.2020 και 07.08.2020 

ορίζονται για Οδηγίες 02.04.2021 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε 

να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές κατά πόσο Απαίτηση και 

Ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν και κατά πόσο επιθυμούν 

να δοθούν κοινές οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 3117/18 Ορίζεται για Οδηγίες 13.04.2021 στις 9:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και 

παράδοσης αντιγράφων εκ  μέρους του εναγόμενου 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα 

(τελευταία φορά).   

Αγωγή αρ. 2998/18 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 14.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

11.03.2021 στις 9:00 π.μ. για να τοποθετηθεί η πλευρά του 

εναγόμενου κατά πόσο θα εμμένει στην εξέταση αιτήματος 

για συνένωση η οποία δεν καλύπτεται από το Παράρτημα 

Τύπου 25.  Στην περίπτωση που θα εμμένει στο αίτημα του 

το Δικαστήριο θα δώσει μια νέα ημερομηνία για να 

αγορεύσουν οι δύο πλευρές επί του ζητήματος.   

Αγωγή αρ. 1024/18 Η Αίτηση ημερ. 19.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 10.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.  Ο Καθ’  ου η Αίτηση να ειδοποιηθεί από το 

Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία.   

Αγωγή αρ. 2898/17 Η Αίτηση ημερ. 17.09.2020 ορίζεται για Επίδοση 10.05.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3455/16 Η Αίτηση ημερ. 17.11.2020 ορίζεται για Οδηγίες 26.02.2021 

στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη.  Να 

διευκρινιστεί κατά πόσο η Αίτηση έχει επιδοθεί.   

Αγωγή αρ. 1570/16 Ορίζεται για Ακρόαση 21.04.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 726/16 Ορίζεται για Ακρόαση 24.11.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 639/15 Ορίζεται για Ακρόαση 20.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 5317/14 Ορίζεται για Ακρόαση 19.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2883/14 Η Αίτηση ημερ. 21.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 14.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 
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ανεκτέλεστο.  Ο Καθ’  ου η Αίτηση να ειδοποιηθεί από το 

Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία.   

Αγωγή αρ. 3207/13 Ορίζεται για Ακρόαση 07.04.2021 στις 11:00 π.μ. Θα υπάρχει 

χρόνος ν’ ακουστεί.   

Αγωγή αρ. 5523/07 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης memo.  

Γεν. Αίτηση 301/09 Στην Αίτηση ημερ. 31.07.2020 δεν κατέστη δυνατό να 

ειδοποιηθεί ο Καθ’  ου η Αίτηση.  Σύμφωνα με σημείωση του 

Επιδότη εγκατέλειψε τη δοθείσα διεύθυνση.  Ορίζεται για 

Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 13.05.2021 στις 9:00 π.μ. Ο 

συνήγορος των αιτητών να δώσει νέα διεύθυνση στο 

Πρωτοκολλητείο.   

Γεν. Αίτηση 337/16 H Αίτηση ημερ. 21.07.2020 ορίζεται για Έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης 13.05.2021 στις 9:00 π.μ. Το 

Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει τους Καθ’  ων η Αίτηση για 

την ημερομηνία που έχει δοθεί.   

Εταιρεία 17/21 Ορίζεται για Οδηγίες 01.03.2021 στις 9:00 π.μ. Παρουσία 

δικηγόρων απαραίτητη.  

Εταιρεία 246/19 Η Αίτηση ημερ. 09.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 17.03.2021 

στις 9:00 π.μ. για να διευκρινιστεί από τον Επίσημο 

Παραλήπτη ότι δεν ζητήθηκε η υποβολή έκθεσης 

κατάστασης από το Γραμματέα της Εταιρείας.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  23.2.2021 

 

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  23.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

241/07  

(αίτηση ημερ. 22.12.20) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

(αίτηση ημερ. 22.12.20) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1532/13 

Ακρόαση 5.7.21, 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  

 

1379/16 

Ακρόαση 4.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1825/17  

Ακρόαση 6.10.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  
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2370/18 (αίτηση ημερ. 3.11.20) 

Επίδοση στην καθ΄ η η αίτηση 2 στις 26.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

457/19 

28.5.21 για οδηγίες και έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30 και για 

προγραμματισμό, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

1110/19 

Οδηγίες 30.3.21, ώρα 09.00 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

πλευράς Εναγόντων επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών από σήμερα 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

1261/19 (αίτηση ημερ. 4.11.20) 

Επίδοση 27.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1972/19 

Ο χρόνος καταχώρησης από τον Ενάγοντα ένορκης δήλωσης αποκάλυψης των 

εγγράφων που θα παρουσιάσει στη δίκη και καταχώρησης δήλωσης με 

παραδεκτά γεγονότα, επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών από 

σήμερα. 

Η αγωγή ορίζεται την 1.6.21, ώρα 09.00 ξανά για οδηγίες και για συμμόρφωση 

από τον Ενάγοντα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου που εκδόθηκαν στις 

22.10.20, αλλά και για τυχόν έκδοση περαιτέρω Οδηγιών δυνάμει της Δ.30 

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

 

2262/19 

31.5.21 για οδηγίες και έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30 και για 

προγραμματισμό, ώρα 09.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα 
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1594/20 (αίτηση ημερ. 17.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 17.11.20 ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό της 

ακρόασης στις 7.4.21, ώρα 09.00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και 4 καθαρές μέρες προηγουμένως  

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1595/20 (αίτηση ημερ. 17.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 17.11.20 ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό της 

ακρόασης στις 7.4.21, ώρα 09.00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και 4 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1600/20 (αίτηση ημερ. 17.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 17.11.20 ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό της 

ακρόασης στις 7.4.21, ώρα 09.00 π.μ.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι και 4 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1880/20 (αίτηση ημερ. 16.11.20) 

Η αίτηση ημερ. 16.11.20 ορίζεται για οδηγίες στις 26.5.21, ώρα 08.45. 

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  

 

2767/20 (αίτηση ημερ. 11.2.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

 

Αρ. Αίτησης 708/13 (αίτηση ημερ. 27.5.20) 

Η ακρόαση της αίτησης ημερ. 27.5.20 αναβάλλεται και επαναορίζεται για την 

14.6.21. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση, το οποίο να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι 14.6.21 
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Γεν. Αίτηση 484/14 (αίτηση ημερ. 30.10.20) 

Επίδοση στους Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 στις 27.5.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Αρ. Αίτησης 839/14 

Ακρόαση 3.6.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα  

 

Γεν. Αίτηση – Έφεση 56/20 

Οδηγίες 28.5.21, ώρα 09.00 π.μ.  

Τα έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της Αίτησης – Έφεσης εκτός αν έχουν 

ήδη καλυφθεί  

 

Αρ. Αίτησης 12/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση 

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών 

παρατείνεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 

διατάγματος 

Το παρόν διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 7 ημερών από σήμερα 

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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 23/02/21 

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 906/20  

Εκδίδεται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 

ημερών από σήμερα και όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα που 

αποκαλύψουν εντός της ίδιας περιόδου.  

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

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

  

Αρ. Αγωγής 1945/19 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων από τους ενάγοντες 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα και όπως εντός της ίδιας 

περιόδου παραδώσουν αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψουν στους 

εναγόμενους. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των εναγόμενων. 
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Αρ. Αγωγής 1952/18 – Κλήσεις για οδηγίες αναφορικά με εναγόμενο αρ.1 

και αρ.2 

Εκ συμφώνου εκδίδεται εκατέρωθεν διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 

ημερών από σήμερα και όπως εντός της ίδιας περιόδου παραδοθούν 

αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλυφθούν σε κάθε άλλο διάδικο μέρος. 

Αναφορικά με το αίτημα των Εναγόντων για παραδοχές γεγονότων να 

ακολουθηθούν οι πρόνοιες της Δ.24 μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Τα υπόλοιπα 

αιτητικά του παραρτήματος των εναγόντων επιφυλάσσονται και η πλευρά των 

εναγόμενων να τοποθετηθούν μέχρι την επόμενη δικάσιμο. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 10/05/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα μιας κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1696/18 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 14/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην 

πορεία. 

Αιτ. Εταιρείας 162/20 – Αίτηση ημερ. 16/02/21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 05/04/21 και ώρα 9:00 με γραπτές 

αγορεύσεις. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Η κυρίως αίτηση παραμένει για οδηγίες την ίδια ημερομηνία. 

Έξοδα στην ενδιάμεση και Κυρίως αίτηση στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2021/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 20/04/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 3263/19 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 

30 ημερών από σήμερα για τον εναγόμενο και όπως εντός της ίδιας περιόδου 

παραδώσει αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψει. 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για την ενάγουσα, και όπως 

εντός της ίδιας περιόδου παραδώσει αντίγραφα αυτών στην άλλη πλευρά 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 14/04/21 και ώρα 9:00.  

Χωρίς έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 125/21 – Αίτηση ημερ. 08/02/20  

Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται επιστρεπτέο στις 02/03/2021 και ώρα 9:00. 

Την ίδια μέρα και ώρα η αίτηση ορίζεται για επίδοση αναφορικά με τις θεραπείες 

Α, Β και Δ. Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω 

ημερομηνία. 

 

Αρ. Αγωγής 1598/20 – Αίτηση ημερ. 17/11/20 

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

καταχωρηθεί μέχρι τότε και να δοθεί αντίγραφο αυθημερόν στον αιτητή. Έξοδα 

στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 1898/20 – Αίτηση ημερ. 16/11/20 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον του εναγόμενου αρ.3 ως η παράγραφος 9 της Ε/Δ 

ημερ. 25/11/20. 

 

Αρ. Αγωγής 1802/18 

Τόσο η αγωγή όσο και η ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσες και χωρίς καμία διαταγή για έξοδα. 

Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα είτε για την αγωγή είτε για την 

ανταπαίτηση ακυρώνονται. 

 

Αρ. Αγωγής 1849/19 – Αίτηση ημερ. 23/06/20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπερ του Αιτητή και εναντίον 

της καθ’ ης η αίτηση όπως υπολογιστούν και εγκριθούν και θα είναι πληρωτέα 

στο τέλος της διαδικασίας. 

 

Γεν. Αίτηση 241/14 – Αίτηση έρευνας ημερ. 10/06/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

 

Γεν. Αίτηση 153/16 – Αίτηση ημερ. 12/06/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση από 

καθ’ ης η αίτηση αρ.2 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τυχόν συμπληρωματική Ε/Δ 

από καθ’ ης η αίτηση αρ.1 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 1079/19 – Αίτηση έρευνας ημερ. 27/02/20 

Εκδόθηκε διάταγμα στην παρουσία του διευθυντή της καθ’ ης η αίτηση και του 

δικηγόρου της Αιτήτριας. 

 

Αρ. Αγωγής 235/20 – Αίτηση ημερ. 11/02/21 

Η αίτηση αποσύρεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας και 

χωρίς έξοδα. 

Αρ. Αγωγής 2282/19 – Αίτηση ημερ. 28/01/20 

Η αίτηση αποσύρεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2019/20 – Αίτηση ημερ. 11/02/21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

Γεν. Αίτηση 277/19 

Η κυρίως Αίτηση ορίζεται για ακρόαση αναφορικά με τον καθ’ ου η αίτηση αρ.2 

στις 07/04/21 και ώρα 9:00 με γραπτές αγορεύσεις. Τυχόν ένσταση από καθ’ 

ου η αίτηση αρ.2 να καταχωρηθεί τουλάχιστον 15 μέρες προηγουμένως. 

Οι Αιτητές να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με Απόδειξη σε περίπτωση που 

δεν καταχωρηθεί ένσταση.  

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Συν. Αγωγές 166 – 169/14 

Αναβάλλονται και επαναορίζονται για ακρόαση στις 11/05/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 35/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 13/05/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτ. Έφεση 257/18 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 21/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. Οι δικηγόροι 

των Αιτητών να είναι έτοιμοι. 

Αρ. Αγωγής 3533/13 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 15/0421 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4360/10 – Αίτηση ημερ. 11/02/21 

Διάταγμα ως η αίτηση. Χωρίς έξοδα. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 23.02.2021 
 

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 2581/2005 Η υπόθεση ήταν ορισμένη την 22.02.2021, ωστόσο δεν τέθηκε 
ενώπιον του Δικαστηρίου ούτε ήταν επί του πινακίου. Τέθηκε 
ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα. Από τη συμπληρωματική 
ένορκη δήλωση που στο μεταξύ προσκομίστηκε και στην οποία 
αναφέρονται οι ενέργειες που έγιναν και που είναι ο σκοπός να 
γίνουν (δεδομένα που δεν υπήρχαν στην αρχική μαρτυρία), και 
από την ικανή επιχειρηματολογία των συνηγόρων των 
Αιτητών, το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι δεν υπήρξε τέτοια 
αδράνεια, που, με τα δεδομένα της υπόθεσης, να είναι ικανή 
να στερήσει από τους Αιτητές τη δυνατότητα εκτέλεσης της 
απόφασης σήμερα και πως θα ήταν προς το συμφέρον της 
δικαιοσύνης να εκδοθεί το διάταγμα που ζητούν οι Αιτητές, 
συνεπώς δίδεται η άδεια εκτέλεσης ως η αίτηση. Χωρίς 
έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 6022/2007 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης: Δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η 
αίτηση, χωρίς έξοδα. Αίτηση για ανανέωση ΜΕΜΟ: Εκδίδεται 
διάταγμα ως η αίτηση, χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.227/2009 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 31.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 5094/2012 Η πλευρά των Εναγόντων έκλεισε την υπόθεσή της. Η αγωγή 
ορίζεται για συνέχιση της ακρόασης/παρουσίαση της 
μαρτυρίας των Εναγόμενων την 19.03.2021 ώρα 9:30 π.μ., 
την 23.03.2021 και την 31.03.2021 ώρα 9:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 765/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.04.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 701/2014 

ΑΓΩΓΗ 4096/2014 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 18.06.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

7.  ΑΓΩΓΗ 2272/2015 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 23.03.2021 ώρα 8:30 
π.μ., ένσταση να καταχωριστεί εντός 15 ημερών από σήμερα, 
έξοδα στην πορεία της αίτησης. Εάν η πλευρά της Ενάγουσας 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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δεν επιμείνει στην αίτησή της, να καταχωρίσει τη γραπτή 
αγόρευσή της εντός 15 ημερών από σήμερα. Η αγωγή 
παραμένει για Ακρόαση για τον σκοπό αυτό την ίδια 
ημερομηνία, 23.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία 
αλλά όχι εναντίον της Εναγόμενης.  
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2725/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 12.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3456/2016 Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα τροποποίησης ως 
το Α και Β της αίτησης. Τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα μαζί 
με την έκθεση απαίτησης να καταχωριστούν εντός 20 ημερών 
από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος, η οποία να ζητηθεί 
εντός 5 ημερών από σήμερα. Να ακολουθήσουν οι θεσμοί. 
Εξαιτίας των λόγων για τους οποίους γίνεται η αίτηση από 
πλευράς του Ενάγοντος/Αιτητή (θάνατος Εναγόμενης 1), τα 
έξοδα της αίτησης, κατά παρέκκλιση από τον συνήθη κανόνα 
που θέλει τα έξοδα να επιδικάζονται εις βάρος του διαδίκου που 
αιτείται την τροποποίηση, κρίνω δίκαιο να ακολουθήσουν το 
αποτέλεσμα της αγωγής. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 3620/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.10.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1246/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. Σημ.: ο Ενάγων εμφανίστηκε στο 
Δικαστήριο αυτοπροσώπως ώρα 8:30 π.μ., για να διαπιστώσει 
από μόνος του γιατί αναβάλλεται συνεχώς η υπόθεση και δεν 
γίνεται δίκη. Του εξηγήθηκε ότι προηγούνται χρονικά άλλες 
υποθέσεις, που καταχωρίστηκαν πριν από τη δική του, και η 
αναβολή κάθε φορά είναι λόγω έλλειψης χρόνου του 
Δικαστηρίου, η δε έκταση της δικής του υπόθεσης που αφορά 
σε δικηγορική αμέλεια (19 μάρτυρες που έχουν αναφερθεί) δεν 
επιτρέπει να εκδικαστεί ενδιάμεσα των παλαιότερων, ούτε έχει 
υποδειχθεί λόγος για τον οποίον να πρέπει να προτεραιοποιηθεί 
η υπόθεση έναντι άλλων. Επίσης, του λέχθηκε ότι θα πρέπει να 
έχει εμπιστοσύνη στον δικηγόρο του. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 3537/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση διευθέτησης, μπορεί 
να ζητηθεί να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου νωρίτερα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1259/2018 Δίδονται οδηγίες όπως η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι εντός 60 
ημερών από σήμερα καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα 
αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στους καταλόγους 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
31.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2721/2018 Η αίτηση για απόρριψη λόγω μη προώθησης (μη καταχώρισης 
κλήσης για οδηγίες εμπρόθεσμα) ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 31.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
τυχόν ένσταση εντός 30 ημερών από σήμερα, έξοδα στην 
πορεία της αίτησης.  
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1334/2019 Η αίτηση για επέκταση του χρόνου καταχώρησης Έκθεσης 
Απαίτησης να επιδοθεί στην πλευρά των Εναγόμενων. Η αίτηση 
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ορίζεται για επίδοση την 08.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς 
έξοδα. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1462/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.12.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1101/2019 Οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός 30 ημερών από σήμερα. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες/προγραμματισμό της 
ακρόασης της την 31.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1425/2019 Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου η Έκθεση Απαίτησης που 
καταχωρίστηκε την 18.02.2021 θεωρείται εμπρόθεσμη. Η 
αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Εναγόμενης και 
εναντίον της Ενάγουσας όπως θα υπολογιστούν και θα 
εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 2295/2019 Ο Εναγόμενος να καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων (δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου) εντός 
περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες την 31.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία 
όχι εναντίον του Ενάγοντος. Τυχόν αίτηση του Ενάγοντος για 
περαιτέρω λεπτομέρειες να οριστεί την ίδια ημερομηνία. 
Περαιτέρω οδηγίες ως προς τη μαρτυρία θα δοθούν εφόσον 
ολοκληρωθούν αυτά τα διαβήματα. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 2632/2019 Η αίτηση για απόρριψη λόγω μη προώθησης (μη εμπρόθεσμης 
έκδοσης κλήσης για οδηγίες) ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 02.04.2021 ώρα 8:30 π.μ. που είναι ήδη 
ορισμένη και η αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου (για να 
εξεταστεί κατά πόσο η κλήση για οδηγίες καταχωρίστηκε 
εκπρόθεσμα ή όχι). Ένσταση στην αίτηση να καταχωριστεί 
εντός 20 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1317/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
31.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση στην αίτηση ή 
έκθεση απαίτησης να καταχωριστεί εντός 30 ημερών από 
σήμερα, έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1597/2020 Η αίτηση για διαγραφή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 06.04.2021 ώρα 8:30 π.μ. που είναι ήδη 
ορισμένη η αγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου. Ένσταση να 
καταχωριστεί εντός 20 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην 
πορεία της αίτησης. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1972/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
09.03.2021 ώρα 8:30 π.μ. (εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί 
να οριστεί σε πιο μακρινή ημερομηνία, λόγω της φύσης της 
αίτησης), το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ ως τότε, 
χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 2109/2020 Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα (οποιαδήποτε ενδιάμεση αίτηση 
συμπαρασύρεται), κάθε πλευρά τα έξοδά της, προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Η ημερομηνία 26.05.2021 
ακυρώνεται. 
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25.  ΑΓΩΓΗ 2774/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 3 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 2906/2020 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 

27.  ΑΙΤΗΣΗ 10/2021 Εκδίδεται Διάταγμα με το οποίο δίδεται παράταση χρόνου 
15 εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του παρόντος 
διατάγματος για την εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών της 
επιβάρυνσης που αναφέρεται στην παράγραφο Α της αίτησης, 
υπό τον όρο ότι η εγγραφή δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα 
άλλων προσώπων που αποκτήθηκαν πριν λάβει χώρα η 
εγγραφή. Η σύνταξη του παρόντος διατάγματος να ζητηθεί 
εντός 5 εργάσιμων ημερών από σήμερα. Χωρίς έξοδα. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 124/2021 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης ημερομηνίας 
22.02.2021, ο χρόνος εμφάνισης της Εναγόμενης στην αγωγή 
καθορίζεται στις 30 ημέρες από την επίδοση με τον 
καθορισμένο τρόπο, οποιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση 
χρήζει επίδοσης θα θεωρείται δεόντως επιδοθείσα εάν 
αντίγραφο της αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ. 
Λεμεσού για 5 ημέρες. Η αίτηση ημερομηνίας 10.02.2021, 
ενόψει της έκδοσης του διατάγματος για υποκατάστατη 
επίδοση και της ίδιας, παραμένει για επίδοση την 
08.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., τα έξοδα αναφορικά με την 
επίδοσή της επιφυλάσσονται, να ακολουθήσουν το 
αποτέλεσμα της αίτησης. 
 

 

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

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26.02.2021 Θα 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 19.03.2021 
23.03.2021 
31.03.2021 

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 23.02.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 3548/14 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 3.11.20 

Καθ’ ης η αίτηση παρούσα 

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα εναντίον της καθ’ ης η Αίτηση 

με το οποίο διατάσσεται να πληρώνει το εξ’ αποφάσεως χρέος 

της με μηνιαίες πληρωμές ύψους €100 αρχής γενομένης την 

01.03.2021 με επτά ημέρες χάριν και ακολούθως την 1η ημέρα 

εκάστου επομένου μήνα μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του εξ 

αποφάσεως χρέους της.  Επιδικάζονται υπέρ των εναγόντων και 

εναντίον της καθ’ ης η αίτηση το ποσό των €365 συμφωνηθέντα 

έξοδα πλέον ΦΠΑ και €30 έξοδα επίδοσης.   

2. Αγωγή 2814/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 13.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

3. Αγωγή 2722/18 Η αίτηση ημ. 17.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 30.5.2021 στις 9.00.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 4084/13 Η αίτηση ημ. 15.5.20 αποσύρεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρισης νέας.  Χωρίς έξοδα. 

5. Γεν. Αιτ. 298/16 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 9.7.20 ορίζεται για Επίδοση 

4.6.2021 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

6. Γεν. Αιτ. 817/12 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 30.6.20 

Καθ’ ου η αίτηση παρών μετά από εκτέλεση Ε/Σ 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 13.4.2021 στις 9.00 για να μιλήσει 

ο καθ’ ου η αίτηση με τους αιτητές για ενδεχόμενο συμβιβασμού.  
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Ένσταση εάν και εφόσον καταχωρηθεί, να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. 

 

7. Αίτηση 11/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 και 2 της αίτησης.  Το 

διάταγμα να ζητηθεί εντός 10 ημερών από σήμερα.  Χωρίς έξοδα. 

8 Αγωγή 2792/18 Η αίτηση ημ. 24.9.20 ορίζεται για Απόδειξη 31.3.2021 στις 9.00.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία. 

9. Αγωγή 1582/20 Η αίτηση ημ. 17.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 8.4.2021 στις 8.30.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

10. Αγωγή 429/18 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 15.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αγωγή 363/20 Η αίτηση ημ. 17.11.20 ορίζεται για Επίδοση 22.4.2021 στις 9.00. 

Χωρίς έξοδα. Καμία ενημέρωση από δικηγόρους. 

12. Αγωγή 2629/19 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 19.2.20 ορίζεται για Έλεγχο του 

Ε/Σ 23.4.2021 στις 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

13. Αγωγή 1599/20 Η αίτηση ημ. 17.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 22.4.2021 στις 9.00.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

14. Αγωγή 1059/20 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 31.5.2021 στις 9.00. Δίδονται 

οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των εγγράφων 

που θα τύχουν αποκάλυψης, να επισυναφθούν στους 

καταλόγους τους.  Οι θέσεις των μερών καταγράφονται στα 

συνημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα για την επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων τους.   Έξοδα στην πορεία. 

15. Αγωγή 1319/20 Η αίτηση για απόφαση ημ. 17.11.20 ορίζεται για Οδηγίες 

19.4.2021 στις 9.00.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Δίδονται οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο να ενημερώσει 

την εναγόμενη τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη 

διεύθυνση που αναφέρει στην επιστολή της προς το Δικαστήριο, 

η οποία έχει κατατεθεί στον φάκελο.  Έξοδα στην πορεία.  

16. Αγωγή 1775/19 Στο φάκελο του Δικαστηρίου υπάρχει αντίγραφο μιας αίτησης ημ. 

11.2.2021 με ένορκη δήλωση η οποία δεν είναι υπογραμμένη και 

ως εκ τούτου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψιν.  Οι δικηγόροι να 
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τοποθετηθούν σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα την 1.3.2021 στις 

9.00 ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση ορίζεται.  Χωρίς έξοδα. 

17. Αγωγή 707/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 11.10.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

18. Αγωγή 1564/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 24.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

19. Αγωγή 5226/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 3.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

20 Αγωγή 3783/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 2.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

21 Αγωγή 3535/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 1.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

22. Αγωγή 2228/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 13.4.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

23. Αγωγή 2507/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως πλήρως διευθετηθείσα 

και εξοφληθείσα.  Χωρίς έξοδα. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


36 
 

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 23.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

7828/17 ορίζεται για  ακρόαση για τον 1ον κατηγ. και  γεγονότα και ποινή για τον 

κατηγ. 4 στις  17.03.2021 στις (09:00) 

15065/18 ορίζεται για ακρόαση στις 15.09.2021 στις (10:30) 

7968/19 ορίζεται για ακρόαση στις 14.09.2021 στις (10:30) 

2790/20 ορίζεται για ακρόαση στις 15.09.2021 στις (10:30) 

 
 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 

ανεκτέλεστα) 

 

 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  20.04.21 στις 9 π.μ.) 

14501/20 

14502/20 

14503/20 

14504/20 

14506/20 

14507/20 

14508/20 

14509/20 

14510/20 

14512/20 

14513/20 
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Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν 

7213/19 

7993/20   

7994/30 

7995/20 

7999/20 

8236/20 

8237/20 

8239/20 

11770/20 

11777/20 

11778/20 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

23/2/2021 

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 23.02.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

13454/18 ακρόαση και έλεγχο Ε/Σ για κατ. στις  30.6.21  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. 

 

18861/18 ακρόαση για κατ.  στις  29.6.21  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. 

 

3279/19 ακρόαση για κατ.  στις  29.6.21  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. 

 

12830/19 ακρόαση για κατ.  στις  29.6.21  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. 

 

12290/20 ακρόαση για κατ.  στις  29.6.21  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. 

 

Ν.Α. 570/20 για εξέταση στις 23.4.21 και ώρα 9.00 π.μ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

M. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, Ε.Δ. 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 4.2.21 και 

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 5.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες την 23.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

5429/19 ορίζεται 15.6.21 (10:30)  

7467/19 ορίζεται στις 15.6.21 (10:30)  

8960/19 ορίζεται στις 15.6.21 (10:30)  

23832/19 ορίζεται στις 15.6.21  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

14579/20 ορίζεται στις 9.4.21 (09:00)  και η νομική αρωγή 849/20 

 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 9.4.21 

14572/20 

14573/20 

14574/20 

14575/20 

14577/20 

14576/20 

14573/20 

14580/20 

14581/20 

14582/20 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

 ΧΡ. ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ, Ε.Δ. 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερ. 4.2.21 και 

του Δικηγ. Συλ. Λεμεσού, ημερ. 11.2.21 σε σχέση με την πανδημία του 

κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 23.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

3465/17 ορίζεται για ακρόαση στις 17.3.21 (09:00) (χωρίς ΜΚ)  

6071/18 ορίζεται για ακρόαση στις 11.6.21 (10:30) 

5489/19 ορίζεται για ακρόαση στις 11.6.21 (10:30)  

20630/19 ορίζεται για ακρόαση στις 11.6.21 (10:30) 

3003/20 ορίζεται για ακρόαση στις 15.6.21 (10:30)  

3639/20 ορίζεται για ακρόαση στις 15.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

20591/19 στις 23.3.21 (09:00) 

15999/20 στις 23.3.21 (09:00) 

1048/21 στις 23.3.21 (09:00) 

15250/20 στις 23.3.21 (09:00) 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ 

21527/19 στις 23.3.21 (09:00) 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για εξέταση στις 23.3.21 (09:00) 

865/20 

 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  
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ΕΠΙΔΟΣΗ στις 31.5.21 (09:00) 

1006/21 

13726/20 

13727/20 

13728/20 

13729/20 

13730/20 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

23 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 23.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

●  24683/19 ορίζεται για Απάντηση στις 17.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  4322/20 ορίζεται για Απάντηση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6657/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3811/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 12712/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 21816/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3797/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5470/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 19.3.2021 στις 9:00 π.μ. για 

κατηγορούμενους 1 και 2  

 

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 15.06.21 στις 9:00 π.μ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 23.02.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 06.04.2021 

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
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

23.2.21 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 23/21 -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  13.4.21.  

Συμπληρωματική ένορκος δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τις  

9.4.21. 

2. 466/16 – Η αίτηση ημερ.  8.7.20  ορίστηκε γι’ ακρόαση στις  

22.4.21.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  19.4.21.  Ο 

Καθ’ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια εγγύηση. 

3. 40/21 -   Η μονομερής αίτηση ημερ.  22.2.1  ορίστηκε  για 

επίδοση στις 9.3.21 και ώρα 08:30. 

4. 56/20  -  Η κυρίως αίτηση απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα άνευ 

βλάβης. 

5. 328/20  - H μονομερής αίτηση  ορίστηκε για επίδοση στις  

4.3.21 και ώρα 08:30.   

 

 

Αίτηση προσβολής πατρότητας αρ.  20/20  -  Η κυρίως 

αίτηση απορρίφθηκε   ως αποσυρθείσα  άνευ βλάβης. 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

1. 4/21 -  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για επίδοση στις  5.4.21 και 

ώρα 08:30. 

---------------  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

23 Φεβρουαρίου 2021 

 

 

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

 

1 

 

57/19 

 

Διατροφή 

 

 

 

 

 

9.3.21 

Οδηγίες 

 

2 

 

234/20 

 

Διατροφή 
(Κυρίως 5.10.20 
και προσωρινό 
12.10.20) 

 

 

 

 

16.3.21 (11:00) Γραπτές 
Αγορεύσεις (το 
προσωρινό)  

Προσωρινό σε 
ισχύ μέχρι τότε 

 

3 

 

250/20 

 

Διατροφή 

 

 

 

 

13.4.21 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

 

4 

273/20 

 

Διατροφή 
(Κυρίως  και 
προσωρινό 
ημερ. 10.11.20) 

 

 

 

 

12.4.21 ΚΕΘ (κυρίως)  

Υπεράσπιση 
μέχρι τότε. 

(Εκ συμφώνου το 
προσωρινό 
διάταγμα 
τροποποιήθηκε 
και εκδόθηκε νέο 
ως τα emails σας) 



46 
 

5 18/21 Διατροφή 
(Μονομερής 
17.2.21) 

 

 

 

 

16.3.21 Επίδοση 

6 320/17 Γονική Μέριμνα 

 

 

 

 

 

5.4.21 Οδηγίες 

7 309/18 Γονική Μέριμνα 

 

 

 

 

 

 

8.4.21 Οδηγίες 

Υπεράσπιση και 
Α/Α μέχρι τότε 

8 24/20 Γονική Μέριμνα 

 

 

 

 

 

5.4.21 Επίδοση 

     

9 290/20 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως 2.9.20 
και προσωρινό 
3.9.20) 

 

 

 

 

 

8.4.21 Οδηγίες (κυρίως) 

Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

 

Το προσωρινό για 
Ακρόαση 
(γραπτές 
αγορεύσεις) την 
ίδια ημερομηνία η 
ώρα 11:00 
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Προσωρινό 
διάταγμα σε ισχύ 
μέχρι τότε 

 

10 346/20 Γονική Μέριμνα 
(κυρίως 
12.10.20 και 
προσωρινό 
15.10.20) 

 

 

 

 

 

22.3.21 ΚΕΘ 

Ένσταση και 
Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 

Προσωρινό σε 
ισχύ μέχρι τότε 

11 21/18 Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

 

 

 

 

16.3.21 Προγραμματισμό  

Οι δικηγόροι να 
είναι παρόντες 

     

12 31/19 Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

 

 

 

22.3.21 Δήλωση 
Συμβιβασμού 

13 41/20 Χρήση Στέγης 
(Κυρίως 
30.10.20 και 
προσωρινό 
3.11.20) 

 

 

 

 

26.3.21 Δήλωση 
Συμβιβασμού 

Υπεράσπιση και 
ένσταση μέχρι 
τότε  

Προσωρινό 
διάταγμα σε ισχύ 
μέχρι τότε 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  23.2.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Διατροφή 32/19 – Το Προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για Ακρόαση 

(γραπτές αγορεύσεις) και η Κυρίως για ΚΕΘ στις 6.4.21.  Ένσταση και 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

2. Διατροφή 133/18 – Κυρίως για Δήλωση Συμβιβασμού στις 19.3.21. 

3. Διατροφή 194/20 – Προσωρινό διάταγμα και Κυρίως ορίστηκε για 

Δήλωση Συμβιβασμού στις 23.3.21.  Προσωρινό διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ.  Ένσταση και Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

4. Περιουσιακές Διαφορές 22/20 – ΚΕΘ 8.4.21.  Παρατείνεται ο χρόνος 

καταχώρησης ε/δ αποκάλυψης εγγράφων για τον Καθ΄ου η αίτηση μέχρι 

τότε. 

5. Γονική Μέριμνα 214/20 – Οδηγίες 30.3.21.  Ένσταση και Υπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

6. Προσβολή Πατρότητας 6/20 – Κυρίως και Αίτηση δια κλήσεως 

ορίστηκαν για ΚΕΘ στις 8.4.21.  Ένσταση μέχρι τότε. 

7. Γονική Μέριμνα 265/20 – Ορίστηκε η Κυρίως για Επίδοση στις 23.3.21.  

Η αίτηση για προσωρινό διάταγμα ημερ. 7.8.20 απορρίπτεται ως 

αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα.  Προσωρινό διάταγμα ημερ. 

18.8.20 απορρίπτεται. 

8. Γονική Μέριμνα 384/20 – Κυρίως και Μονομερής Αίτηση ημερ. 11.2.21 

ορίστηκαν για Οδηγίες στις 5.3.21.  Να καταχωρηθεί συμπληρωματική ε/δ 

στην οποία να φαίνονται όλα τα έγγραφα που έχουν επιδοθεί στην Καθ΄ης 

η αίτηση. 

9. Περιουσιακές Διαφορές 37/13 – Ορίστηκε για συνέχιση της ακρόασης 

στις 26.3.21 και 31.3.21 η ώρα 11.30 

10. Περιουσιακές Διαφορές 21/15 – Η Κυρίως ορίστηκε για Οδηγίες και η 

αίτηση για αποκάλυψη ορίστηκε για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 

6.4.21.  Ένσταση μέχρι 24.3.21. 

11. Γονική Μέριμνα 6/21  - Προσωρινό διάταγμα και η Κυρίως ορίστηκαν για 

Οδηγίες στις 30.3.21.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Ένσταση και 

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 23.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

297/15  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά υπόθεση 

την οποία το Δικαστήριο θα επιληφθεί οπωσδήποτε. 

993/16, 994/16, 139/17, 142/17-144/17 & 86/17-89/17 Αναμένεται από τους 

συνηγόρους όπως ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία των 

υποθέσεων. 

21/17  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Υπάρχει αίτημα αναβολής από 

τον δικηγόρο των Καθ’ ων η Αίτηση 1 για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό 

e-mail που κοινοποίησε στο Δικαστήριο.  Η πλευρά του Αιτητή αν και δηλώνει έτοιμη 

για την ακρόαση, ωστόσο δεν φέρει ένσταση στο αίτημα ούτε και ζητά έξοδα.  Με αυτά 

τα δεδομένα η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

16.4.221, η ώρα 9.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

362/18, 363/18, 238/19, 239/19, 240/19 Με βάση το προηγούμενο πρακτικό του 

Δικαστηρίου, οι υποθέσεις ήταν ορισμένες για οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης.  Δεν 

υπήρξε επικοινωνία από πλευράς των συνηγόρων, γι’ αυτό και οι υποθέσεις ορίστηκαν 

ξανά για οδηγίες.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το δικαστήριο 

για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

75/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Από τον φάκελο της υπόθεσης 

φαίνεται ότι υπήρχε συμμόρφωση με τη Δ.30.  Έχουν κοινοποιηθεί e-mail από τους 

συνηγόρους κατά τον μήνα Δεκέμβριο με τα οποία ζητείται από κοινού όπως η 

υπόθεση παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης.  Αναμένεται από τους 

συνηγόρους να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, 

ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

131/20  Έχει κοινοποιηθεί e-mail από τους συνηγόρους με το οποίο ζητούν 

ημερομηνία ακρόασης για τον λόγο ότι δεν έχουν καταλήξει σε εξώδικο συμβιβασμό.  

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 14.10.2020, η ώρα 9.30 π.μ. 

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

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

αποστείλουν σχετικό τηλεμοιότυπο στον αριθμό 22660551 ή στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

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

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 23/02/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Συν. αιτ. 22/20 κ.α. Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 6/4/2021 η ώρα 

9.00 π.μ.  Κλήση για οδηγίες και παραρτήματα να 

καταχωρηθούν μέχρι την 30/3/2021. 

856/16 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο στη συνεχιζόμενη 

ακρόαση των συν. αιτ. 950/13 κ.α. 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 12/10/21 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. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 23/02/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε96/17 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 7/4/2021 στις 11.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση 

εναντίον των Αιτητών. 

E116/18 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 4/5/2021 στις 11.00 π.μ.  Να 

ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου για την παρουσίαση μαρτυρίας.  Να γίνει 

προσπάθεια για ετοιμασία καταλόγου κοινών παραδεχτών γεγονότων και 

εγγράφων.  

E89/19 

Η υπόθεση επαναορίζεται για οδηγίες στις 14/4/2021 στις 10.00 π.μ.  Οι δικηγόροι 

που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες.  Μέχρι τότε να γίνει προσπάθεια για 

ουσιαστικό περιορισμό των επίδικων θεμάτων. Εάν η πλευρά των Καθ’ ων 1 και 2 

επιθυμεί να προωθήσει τις προδικαστικές ενστάσεις που εγείρει στην Απάντηση και 

Ανταπαίτησή της, να καταχωρήσει σχετική αίτηση μέχρι τότε. 

E135/19 

Ανανεώνονται οι οδηγίες για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων.  Οι Ένορκες Δηλώσεις 

να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από σήμερα. Περαιτέρω δίδονται οδηγίες για 

καταχώρηση της έγγραφης μαρτυρίας των διαδίκων ως ακολούθως: 

- Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας της Αιτήτριας να καταχωρηθεί και να 
δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 75 ημερών από σήμερα.    

-  Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί 
εντός 75 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας της Αιτήτριας.   

Η Υπόθεση ορίζεται για   ακρόαση  στις 16/9/2021 και ώρα 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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E42/20 

Επαναορίζεται για οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού στις 18/3/2021 στις 

9.00 π.μ.  

Εάν εν τέλει δεν υπάρξει κατάληξη, μέχρι τότε να καταχωρηθεί η Ένορκη Δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων του Καθ΄ου. Έξοδα στην πορεία. 

 

E45/20 

Επαναορίζεται για οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού στις 18/3/2021 στις 

9.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

E47/20 

- Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας της Αιτήτριας να καταχωρηθεί και να 
δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 75 ημερών από σήμερα.    

-  Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας του Καθ’ ου η Αίτηση να καταχωρηθεί 
εντός 75 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας της Αιτήτριας.   

Η Υπόθεση ορίζεται για   ακρόαση  στις 15/9/2021 και ώρα 11.00 π.μ.  

 

Έξοδα στην πορεία.  

 

K3/19 

Αίτηση τροποποίησης ημ. 19/11/20 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

K*66/19 

Ανανεώνονται οι οδηγίες για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων.  Οι Ένορκες Δηλώσεις 

να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από σήμερα.  

 

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες για καταχώρηση της έγγραφης μαρτυρίας των διαδίκων 

ως ακολούθως: 

- Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας του Αιτητή να καταχωρηθεί και να δοθεί 
στην άλλη πλευρά εντός 75 ημερών από σήμερα.    

-  Ο κατάλογος και η σύνοψη μαρτυρίας των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί 
εντός 75 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας του Αιτητή.   

Η Υπόθεση ορίζεται για   ακρόαση  με γραπτές αγορεύσεις στις 22/9/2021 και 

ώρα 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 
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