
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1479/20 Η αίτηση ημερ. 24.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 16.3.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

 

1362/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 10.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

311/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δύο πλευρές να 

προβούν σε αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

715/16 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 10.6.2021, η ώρα 

10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

2946/13 Η αίτηση ημερ. 9.1.2020 ορίζεται για οδηγίες 23.4.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

23/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α και Β της αίτησης. 

 



 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

 

23/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της Αίτησης.  Το υπό στοιχείο Β της αίτησης 

απορρίπτεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 25.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

1118/20 Η αίτηση ημερ. 11.8.2020 ορίζεται για οδηγίες 28.4.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

122/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 26.4.2021, η ώρα 09.00.  Η πλευρά των 

Εναγομένων να προβεί σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης και ανταλλαγή 

εγγράφων μέχρι τότε. 

 

 

1141/17 Αιτήσεις ημερ. 8.5.2020 και 13.10.2020 ορίζονται για οδηγίες 12.5.2021, η 

ώρα 09.00.  Η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρίσει αίτηση για 

συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση μέχρι τότε και να οριστεί την ίδια ημέρα. 

 

 

3606/17 Η αίτηση ημερ. 29.11.2019 ορίζεται για οδηγίες 26.3.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

 

1108/17 Με βάση το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 23.2.2021 το αίτημα αναβολής εκ 

μέρους του Ενάγοντα εγκρίνεται.  Η σημερινή ακρόαση αναβάλλεται.  Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες 10.5.2021, η ώρα 09.00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

 

2689/14 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 10.5.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 



52/12 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

24/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β, Γ και Δ της αίτησης. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

24/21 Με βάση το ηλεκτρονικό μήνυμα ημερ. 24.2.2021 η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες 23.3.2021,  η ώρα 09.00.  Μέχρι τότε οι αιτητές να προβούν στα 

δέοντα δικονομικά διαβήματα προς διόρθωση των λαθών που έχουν 

εντοπιστεί.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι τότε και 

να επιδοθεί εκ νέου στον Έφορο Εταιρειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

25.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 683/20 Η αίτηση ημερ. 23.7.2020 απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 2654/19   Αίτηση ημερ. 23.10.2020 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο επιτρέπεται η 

καταχώριση Συμπληρωματικής Ένορκης 

Δήλωσης από μέρους των Εναγόντων ως το 

συνημμένο στην Αίτηση προσχέδιο 

εξαιρουμένων των παραγράφων αρ/ 6, 11, 16, 

18, 20 και 24. Η συμπληρωματική ΕΔ να 

καταχωριστεί εντός 10 ημερών από σήμερα. Οι 

Εναγόμενοι να καταχωρίσουν απαντητική 

ένορκη δήλωση εντός περαιτέρω 25 ημερών. Τα 

έξοδα την αίτησης παραμένουν στην πορεία της 

αίτησης ημερ. 3.3.2020. 

 

Αίτηση ημερ. 3.3.2020 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 31.1.2021 

ώρα 8.45π.μ. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1037/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 16.9.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 392/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 14.9.2021 

ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση Αλοδαπών 12/19 Η αίτηση ημερ. 22.12.2020 για συνένωση 

ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 

19.3.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Κυρίως Αίτηση 

παραμένει για οδηγίες την ίδια μέρα. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 21/21 Εκδίδεται διάταγμα – να ζητηθεί. 



 

Αίτηση αρ. 223/17 Η αίτηση ημερ. 31.7.2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 31.3.2021 ώρα 10.30π.μ. Οι συνήγοροι της 

Καθ’ης η Αίτηση να παρουσιάσουν αυτήν στο 

Δικαστήριο. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 995/12 Η αίτηση ημερ. 11.9.2020 ορίζεται τελευταία 

φορά για επίδοση την 7.4.2021 ώρα 8.45π.μ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. ΘΩΜΑ, ΑΕΔ, ΤΗΝ 25/2/21 

 

Αγωγή 551/19 – Αίτηση για Απόφαση ημερ. 30/6/20 

Εν΄ όψει του ότι καταχωρήθηκε Υπεράσπιση, η αίτηση αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα, τα οποία θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της Αγωγής. 

 

Αγωγή 3145/13 

Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 26/10/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Γενική Αίτηση 57/20 

Ορίζεται για Εξέταση την 1/3/21 η ώρα 9:00 π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Παραπομπής 53/19 – Αίτηση ημερ. 2/7/20 

Η αίτηση ημερ. 2/7/20, επαναορίζεται για Απόδειξη την 24/5/21 η ώρα 9:00 

π.μ., εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι την 10/5/21.  Τα έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή 935/20 – Αίτηση για Απόφαση ημερ. 1/7/20 

Εν΄ όψει του ότι καταχωρίστηκε Υπεράσπιση, η αίτηση αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων, τα οποία θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της Αγωγής. 

 

Αρ. Αίτησης 25/19 (Αλλοδαπής) 

Η αίτηση ημερ. 23/2/21 ορίζεται για Εξέταση την 1/3/21 η ώρα 9:00 π.μ. 

 

Γενική Αίτηση 173/20 

Με βάση το περιεχόμενο των συνημμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, η 

ανωτέρω Γενική Αίτηση, αποσύρεται και απορρίπτεται.  Η κάθε πλευρά θα 

επωμιστεί τα δικά της έξοδα. 



Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή του Επ. Δικ. Λεμεσού, όπως επιστρέψει 

την τραπεζική εγγύηση ύψους €50.000 μαζί με σχετική δήλωση ότι οι λόγοι 

συνέχισης της ισχύος της εγγυητικής έχουν εκλείψει. 

 

Αρ. Αίτησης 426/15 – Αίτηση ημερ. 25/6/20 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αίτηση ημερ. 25/6/20 επαναορίζεται για 

Ακρόαση (Οικονομική Εξέταση) στις 24/5/21 η ώρα 9:00 π.μ.  Ο χρόνος για την 

καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 28/4/21.  Το Ένταλμα Σύλληψης 

εναντίον του Καθ΄ ου η Αίτηση, θα εξακολουθήσει να παραμένει ανεκτέλεστο.  

Τα έξοδα επιφυλάσσονται.   

 

Διαχ. αρ. 44/16  Η υπόθεση επαναορίζεται στις 24/5/21 και ώρα 
09:00. Ο διαχειριστής να είναι παρών.  Η απογραφή 
και 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.  Το ένταλμα συλλήψεως εναντίον του 
διαχειριστή θα παραμείνει αντεκτέλεστο. 

 

Αγωγή αρ. 531/16 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 1/3/2022 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 3179/14 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 7/1/2022 
ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 425/20 Η Αίτηση ημερ. 8/10/20 ορίζεται για ακρόαση την 
24/5/2021 ώρα 09:00.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Αγωγή αρ. 1474/20 Η Αίτηση ημερ. 15.2.2021 ορίζεται για εξέταση την 
2.3.2021 ώρα 09:00. Ο φάκελος της υπόθεσης θα 
παραμείνει στο γραφείο του δικαστή.  

 

Αγωγή αρ.97/20 Η Αίτηση ημερ. 10/9/20 επαναορίζεται για ακρόαση 
την 5.3.2021 ώρα 9:00. Μέχρι τότε να 
καταχωρηθούν οι γραπτές αγορεύσεις των 
συνηγόρων. Την ιδία ημερομηνία παραμένει για 
οδηγίες η αίτηση ημερ. 16.1.2020 καθώς και η 



κλήση για οδηγίες ημερ. 5.11.2020. Το προσωρινό 
διάταγμα σε ισχύ. 

  

Αγωγή αρ.1198/19 Η Αίτηση ημερ. 3.6.2020 επαναορίζεται για 
ακρόαση την 11.3.2021 ώρα 9:00.  Μέχρι τότε να 
καταχωρηθούν οι γραπτές αγορεύσεις των 
συνηγόρων. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Προέδρου Ε.Δ. Λεμεσού 

25.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 19/21 Η αίτηση ημερ. 25.1.2021 και το προσωρινό 

διάταγμα ημερ. 1.2.2021 ορίζονται για οδηγίες 

την 8.3.2021 ώρα 8.45π.μ..Το Προσωρινό 

Διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 443/20 Η αίτηση ημερ. 31.8.2020 ορίζεται τελευταία 

φορά για απόδειξη την 22.3.2021 ώρα 8.45π.μ. 

εκτος αν καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 

2 μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1936/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 31.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. Δίδεται για τελευταία φορά χρόνος για 

καταχώριση των Ονομαστικών Καταλόγων με 

Σύνοψη Μαρτυρίας. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 992/14  Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

21.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 870/14 Η αίτηση ημερ. 5.8.2020 ορίζεται τελευταία φορά 

για απόδειξη την 9.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. εκτός 

αν καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 

μέρες προηγουμένως. Οι Ενάγοντες να είναι 

έτοιμοι για απόδειξη εάν το δικόγραφο δεν 

καταχωριστεί. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4762/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 

16.6.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 20/21 Εκδίδεται διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

 



Αίτηση αρ. 35/19 Η Ένορκη Δήλωση για Παραμερισμό της 

Ειδοποίησης Πτώχευσης απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των Πιστωτών όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή. Ο χρόνος 

για προθεσμία συμμόρφωσης με την Ειδοποίηση 

Πτώχευσης αρχίζει να μετρά από σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  25/2/2021 

 

Αγωγές: 

 

31/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 28.3.2022 στις 10.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

3342/16 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 26.4.2021 στις 9.00 π.μ.  

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί 

από τους Εναγόμενους εντός 45 ημερών από σήμερα.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  (Τελευταία φορά). 

 

648/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.6.2022 στις 10.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

2467/18 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 26.4.2021 στις 9.00 π.μ.  

(Ένορκη Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων από 

Εναγόμενους εντός 25 ημερών από σήμερα).  (Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας) να καταχωρηθεί από τους 

Εναγόμενους εντός περαιτέρω 25 ημέρες).  Έξοδα στην πορεία. 

 

1643/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

(Ένορκη Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων να 

καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός 80 ημερών από σήμερα).  

Έξοδα στην πορεία. 

 

1804/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 26.4.2021 στις 9.00 π.μ.  

(Ένορκη Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων να 

καταχωρηθεί από τον Ενάγοντα εντός 50 ημερών από σήμερα).  

Έξοδα στην πορεία. 

 



632/20 Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για Επίδοση την 26.4.2021 στις 9.00 

π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

2544/20 Η Αίτηση ημερ. 6.11.20 ορίζεται για Ακρόαση την 9.4.2021 στις 

8.30 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 40 ημερών από 

σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. Το Διάταγμα σε ισχύει. 

 

187/21 Η Αίτηση ορίζεται εκ νέου για Επίδοση στους Εναγόμενους 1 και 

3 και οδηγίες σε σχέση με την Εναγόμενη 2 στις 18.3.2021 στις 

9.00 π.μ. 

Οι δικηγόροι της Ενάγουσας να τοποθετηθούν τόσο για την 

κλίμακα της αγωγής, εφόσον η αγωγή καταχωρήθηκε στην 

κλίμακα €100.000-€500.000, (αξιώνουν αποζημιώσεις πέραν του 

ενός εκατομμυρίου) όσο και σε σχέση με το όνομα των Καθ’ ων η 

αίτηση 2.   

Καμία διαταγή για έξοδα.  

  

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

43/13 Η Παραπομπή ορίζεται για Ακρόαση την 23.9.2021 στις 10.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

25/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

 

 

 

 

 



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  25/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

2870/12 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται για οδηγίες για σκοπούς 

εξώδικης διευθέτησης στις 9.3.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

2920/19 – Αίτηση ημερ. 13.3.20 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Εναγομένου/Αιτητή και εναντίον των 

Εναγόντων/Αιτητών αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν 

από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην πιο 

πάνω αγωγή.   

 

 

4990/12 

Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται στις 18.3.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.  Η ακρόαση θα ξεκινήσει και δεν θα δοθεί άλλη 

ειδοποίηση. (σήμερα προηγείται η υπόθεση 2870/12 την οποία το Δικαστήριο 

είναι διατεθειμένο να ξεκινήσει).  

 

4757/14 

Ορίζεται για ακρόαση στις 15.9.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αγωγής. (σήμερα προηγείται η υπόθεση με αριθμό 2870/12 την 

οποία το Δικαστήριο είναι διατεθειμένο να ξεκινήσει).   

 



 

 

 

1740/19  - Κλήση για οδηγίες ημερ. 5.10.20 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για επίδοση στις 23.4.21 και ώρα 9:00.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

1566/20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 23.4.21  και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

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

 

1770/20 – Αίτηση ημερ. 21.9.21 

Η απόφαση στην αίτηση επιφυλάσσεται.  

 

2/21 

Δυστυχώς δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του Δικαστηρίου όπως η μονομερής 

αίτηση γίνει δια κλήσεως και επιδοθεί.  Θα δοθούν εκ νέου οι ίδιες οδηγίες. 

Η αίτηση να καταστεί δια κλήσεως και η δια κλήσεως αίτηση ορίζεται για 

επίδοση στις 11.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

2268/19 – Αίτηση ημερ. 3.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 26.4.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

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

 

 

1932/20 – Αίτηση ημερ. 19.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 26.4.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 12.4.21.  Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Αιτητή 

και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 (Καθ΄ ων η Αίτηση) όπως αυτά θα 

υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και 

θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  

 



 

 

 

259/18 – Αίτηση ημερ. 6.8.20 

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

Εναγομένων 1 και 2 (Καθ΄ ων η αίτηση) αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως 

όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και 

θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  

 

 

5092/14 

Ορίζεται για ακρόαση στις 8.10.21 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αγωγής. (σήμερα προηγείται η υπόθεση με αριθμό 2870/12 την 

οποία το Δικαστήριο είναι διατεθειμένο να ξεκινήσει).   

 

 

3211/16 

Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 26.4.21 και ώρα 

9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 25/02/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

 

1. Παρακαλώ όπως τα email για τις υποθέσεις αποστέλλονται την 

προηγούμενη μέρα μέχρι τις 13:00 

2. Οι ένορκες δηλώσεις για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης λόγω μη 

εμφάνισης να καταχωρούνται ΜΑΖΙ με αυτές. 

3. Οι ένορκες δηλώσεις αγωγής ή αίτησης να καταχωρούνται το 

αργότερο 1 μέρα προηγουμένως. Διαφορετικά η υπόθεση θα 

επαναορίζεται για απόδειξη ή επίδοση ή όπως άλλως κρίνει δίκαιο το 

Δικαστήριο. 

4. Σε όσες υποθέσεις είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες και έχουν 

συμπληρωθεί τα δικόγραφα όλων των διαδίκων, να αποστέλλεται 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικαστήριο ως προς τα αιτητικά του 

παραρτήματος της κλήσης ή του Τύπου 25 που ζητούνται να 

εκδοθούν. 

 

 

Αρ. Αγωγής 851/20 – Aίτηση ημερ. 07/08/20 

Ορίζεται ξανά για απόδειξη στις 15/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση 

τουλάχιστον 2 καθαρές μέρες πριν.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1948/20  

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21. Υπεράσπιση μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 



Αρ. Αγωγής 1565/20 – Αίτηση ημερ. 19/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21. Υπεράσπιση μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1274/20 – Αίτηση ημερ. 09/07/20 και αίτηση ημερ. 11/12/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 11/12/20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

στις 29/03/21 και ώρα 09:00. Η αίτηση ημερ. 09/07/20 ορίζεται για οδηγίες στις 

29/03/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα στην πορεία για αμφότερες τις αιτήσεις. 

 

Αρ. Αγωγής 1103/19 – Αίτηση ημερ. 13/12/19 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπερ της Αιτήτριας και 

εναντίον της καθ’ ης η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της αγωγής. 

 

Αιτ. Εταιρ. 35/21 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη και αγορεύσεις στις 11/03/21 και ώρα 

9:00. Δίδεται άδεια όπως μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία καταχωρηθεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση ως προς τα γεγονότα που στηρίζουν την 

αίτηση και σε σχέση με τη νομιμοποίηση της αιτήτριας (γραμματέας της 

εταιρείας) για υποβολή της παρούσας αίτησης. Επίσης να λεχθεί κατά πόσο θα 

διοριστεί νέος γραμματέας ή αν υπάρχει αντικαταστάτης γραμματέας. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1684/19 

Ορίζεται για ακρόαση στις 21/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 924/18 

Ορίζεται για ακρόαση στις 22/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 2666/18 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς 

εναγόμενων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα και όπως εντός 

της ίδιας περιόδου παραδώσουν αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψουν 

στην ενάγουσα.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16/04/21 και ώρα 9:00 

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της ενάγουσας. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3707/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 25/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτ. Έφεση 104/19 

Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 10/05/21 με σκοπό το συμβιβασμό. Χωρίς 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 5432/15 

Ο χρόνος καταχώρησης Καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για αμφότερους τους 

διαδίκους και όπως εντός της ίδιας περιόδου ανταλλαγούν τα αντίγραφα των εν 

λόγω εγγράφων. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16/04/21 και ωρα 09:00 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αίτηση Εταιρείας 22/2021 

Διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 7 

ημερών από σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 300/20 

Οι διάδικοι να καταχωρίσουν και εφοδιάσουν με αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο 

μέρος κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας έκαστου μάρτυρα εντός 60 

ημερών από σήμερα. 



Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι εντός 30 ημερών από σήμερα 

καταρτίσουν από κοινού κατάλογο μαρτύρων προς κατάθεση του στο 

δικαστήριο. 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 708/14 – Αίτηση ημερ. 12/11/19 

Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και επαναορίζεται για οδηγίες στις 

12/03/21 και ώρα 9:00. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση το οποίο 

να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Έξοδα στην 

πορεία.  

Η δικηγόρος τους καθ’ ου η αίτηση να τον ενημερώσει για τα πιο πάνω και να 

τον παρουσιάσει την επόμενη δικάσιμο. 

 

Αρ. Αγωγής 1111/17 – Αίτηση ημερ. 23/06/20 

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

καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων η αίτηση το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4653/06 – Αίτηση ημερ. 15/02/21  

Στην Ε/Δ που συνοδεύει την ένσταση δεν γίνεται αναφορά στα όποια μέτρα 

λήφθηκαν μέχρι σήμερα ούτε και αιτιολογείται η καθυστέρηση στην εκτέλεση. 

Περαιτέρω ελλείπει σχετική μαρτυρία που να νομιμοποιεί την εκτέλεση της 

απόφασης στο όνομα του οποίου ζητείται η άδεια εκτέλεσης.  

Συνεπώς η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 19/03/21 και ώρα 9:00. 

Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση για τα πιο πάνω ζητήματα να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Σε περίπτωση που παρατεθεί η εν λόγω μαρτυρία το 

αιτητικό υπό Α θα καθίσταται εκ του περισσού. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 877/19 – αίτηση ημερ 21/05/20 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 31/03/21.  Χωρίς 

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 25.02.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 292/21 Στην Αίτηση ημερ. 23.02.2021 εκδίδεται διάταγμα ως η Παρ. 

Α της αίτησης.  Οι Αιτητές να καταχωρήσουν εγγύηση ύψους 

€25.000 για τυχόν ζημιές που ήθελαν προκληθεί από την 

έκδοση του πιο πάνω διατάγματος χωρίς εύλογη αιτία.  Το 

εκδοθέν διάταγμα ορίζεται επιστρεπτέον την 05.03.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2702/20 Η Αίτηση ημερ. 09.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 02.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Ο συνήγορος να τοποθετηθεί σε σχέση με το 

ότι η επίδοση της αγωγής έγινε εντός της αναστολής των 

προθεσμιών.   

Αγωγή αρ. 2709/20 Η Αίτηση ημερ. 09.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 02.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Ο συνήγορος να τοποθετηθεί σε σχέση με το 

ότι η επίδοση της αγωγής έγινε εντός της αναστολής των 

προθεσμιών.   

Αγωγή αρ. 2753/20 Η Αίτηση ημερ. 09.02.2021 ορίζεται για Οδηγίες 02.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Ο συνήγορος να τοποθετηθεί σε σχέση με το 

ότι η επίδοση της αγωγής έγινε εντός της αναστολής των 

προθεσμιών.   

Αγωγή αρ. 2755/19 Ορίζεται για Οδηγίες 19.05.2021 στις 9:00 π.μ. για σκοπούς 

εξέτασης της συνένωσης με την 2756/19.   

Αγωγή αρ. 2260/19 Η Αίτηση ημερ. 13.02.2021 ορίζεται για Ακρόαση 11.05.2021 

στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2034/19 Ορίζεται για Ακρόαση 13.12.2021 στις 11:00 π.μ. Ο χρόνος 

καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και 



παράδοσης αντιγράφων εκ μέρους των Εναγόντων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  

Αγωγή αρ. 1648/19 Η Αίτηση ημερ. 14.09.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

εναγόντων και εναντίον του εναγόμενου 1.  

Αγωγή αρ. 1626/19 Κλήσεις για Οδηγίες 15.05.2020 και 21.05.2020.  Οι Αγωγή 

και οι Κλήσεις για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 03.03.2021 

στις 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι να τοποθετηθούν κατά πόσο 

Απαίτηση και Ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν και κατά 

πόσο συμφωνούν να δοθούν κοινές οδηγίες.   

Αγωγή αρ. 667/19 Στην Αίτηση ημερ. 12.11.2020 εκ συμφώνου εκδίδεται 

διάταγμα ως η Παρ. Α.  Οι συμπληρωματικές ένορκες 

δηλώσεις να καταχωρηθούν εντός 15 ημερών από τη 

σύνταξη των διαταγμάτων.  Η Αίτηση παρακοής παραμένει 

για Οδηγίες 20.04.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ.  661/19 Ορίζεται για Ακρόαση 07.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 2057/18 Ορίζεται για Ακρόαση 10.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3153/17 Ορίζεται για Ακρόαση 02.12.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1575/17 Ορίζεται για Οδηγίες (για σκοπούς διευθέτησης) 12.03.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 4709/14 Ορίζεται για Ακρόαση 21.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 4144/13 Ορίζεται για Ακρόαση 16.04.2021 στις 11:00 π.μ. Θα υπάρχει 

χρόνος ν’ ακουστεί.   

Αγωγή αρ. 315/10 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης memo. 

Αγωγή αρ. 8107/01 Δόθηκε άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο ενός 

έτους από σήμερα.  Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης memo.  

Εταιρεία 603/20 Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση 26.03.2021 στις 9:00 π.μ. για 

να επιδοθεί σε έναν από τους αξιωματούχους της Καθ’  ης η 

Αίτηση Εταιρείας.   

Γεν. Αίτηση 994/13  Η Αίτηση ημερ. 03.07.2020 ορίζεται για Οδηγίες 11.05.2021 

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

ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία.   

Παραπομπή 26/15 Ορίζεται για Ακρόαση 29.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  25.2.2021 

 

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  25.2.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

6386/99 

(αίτηση ημερ. 21.1.21 για εκτέλεση απόφασης) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

(αίτηση ημερ. 1.2.21) 

Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η αίτηση παράγραφοι (Α), (Β), (Γ) και (Δ) 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

4745/07 

(αίτηση ημερ. 12.1.21) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα 

 

(αίτηση ημερ. 12.1.21 για ανανέωση του ΜΕΜΟ ΕΒ 827/11) 

Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

247/14 

Ακρόαση 18.6.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

 

 



2694/15 

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

προγραμματισμό, ώρα 09.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

5207/15 

29.3.21, ώρα 09.00 π.μ., για οδηγίες και έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30  

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

ήδη καλυφθεί  

 

985/16 

Οδηγίες  και προγραμματισμό 11.3.21, ώρα 09.00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

Το Δικαστήριο αυτοεξαιρέθηκε και ο φάκελος της υπόθεσης θα τεθεί ενώπιον 

της Διοικητικής Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για να δώσει 

οδηγίες ποιος Δικαστής θα επιληφθεί περαιτέρω της εν λόγω υπόθεσης 

 

2391/16 

Ακρόαση 30.9.21, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1811/18 

14.4.21, ώρα 09.00 π.μ. για οδηγίες και έκδοση οδηγιών δυνάμει της Δ.30  

Έξοδα σήμερα στην πορεία εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί 

 

322/20 (αίτηση ημερ. 23.7.20) 

Απόδειξη 28.5.21, ώρα 08.45 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση 

Υπεράσπισης μέχρι την 24.5.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

 

 



Αρ. Αίτησης 757/14 (αίτηση ημερ. 25.2.21) 

Η αίτηση ημερ. 24.7.20 ορίζεται ξανά για προγραμματισμό και οδηγίες και 

έλεγχο του εντάλματος σύλληψης που εξεδόθη την 7.12.20 εναντίον των Καθ΄ 

ων η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 2 στις 19.4.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς των Καθ΄ ων η αίτηση 1 και 2 

επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 30 ημερών από σήμερα. 

Τα εντάλματα σύλληψης που εξεδόθηκαν την 7.12.20 εναντίον των Καθ΄ ων η 

αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 2, να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι νεωτέρας 

διαταγής του Δικαστηρίου. 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τους Καθ΄  ων η αίτηση στη Γενική Αίτηση 1 και 2, 

στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 25/02/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

 

Σημείωση προς όλους τους δικηγόρους 

 

5. Παρακαλώ όπως τα email για τις υποθέσεις αποστέλλονται την 

προηγούμενη μέρα μέχρι τις 13:00 

6. Οι ένορκες δηλώσεις για τις αιτήσεις έκδοσης απόφασης λόγω μη 

εμφάνισης να καταχωρούνται ΜΑΖΙ με αυτές. 

7. 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. 

8. Σε όσες υποθέσεις είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες και έχουν 

συμπληρωθεί τα δικόγραφα όλων των διαδίκων, να αποστέλλεται 

ηλεκτρονικό μήνυμα στο Δικαστήριο ως προς τα αιτητικά του 

παραρτήματος της κλήσης ή του Τύπου 25 που ζητούνται να 

εκδοθούν. 

 

 

Αρ. Αγωγής 851/20 – Aίτηση ημερ. 07/08/20 

Ορίζεται ξανά για απόδειξη στις 15/04/21 και ώρα 9:00. Υπεράσπιση 

τουλάχιστον 2 καθαρές μέρες πριν.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1948/20  

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21. Υπεράσπιση μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 



Αρ. Αγωγής 1565/20 – Αίτηση ημερ. 19/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15/04/21. Υπεράσπιση μέχρι τότε. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 1274/20 – Αίτηση ημερ. 09/07/20 και αίτηση ημερ. 11/12/20 

Η αίτηση ημερομηνίας 11/12/20 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

στις 29/03/21 και ώρα 09:00. Η αίτηση ημερ. 09/07/20 ορίζεται για οδηγίες στις 

29/03/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα στην πορεία για αμφότερες τις αιτήσεις. 

 

Αρ. Αγωγής 1103/19 – Αίτηση ημερ. 13/12/19 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπερ της Αιτήτριας και 

εναντίον της καθ’ ης η αίτηση όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της αγωγής. 

 

Αιτ. Εταιρ. 35/21 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη και αγορεύσεις στις 11/03/21 και ώρα 

9:00. Δίδεται άδεια όπως μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία καταχωρηθεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση ως προς τα γεγονότα που στηρίζουν την 

αίτηση και σε σχέση με τη νομιμοποίηση της αιτήτριας (γραμματέας της 

εταιρείας) για υποβολή της παρούσας αίτησης. Επίσης να λεχθεί κατά πόσο θα 

διοριστεί νέος γραμματέας ή αν υπάρχει αντικαταστάτης γραμματέας. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1684/19 

Ορίζεται για ακρόαση στις 21/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 924/18 

Ορίζεται για ακρόαση στις 22/10/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 



Αρ. Αγωγής 2666/18 

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς 

εναγόμενων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα και όπως εντός 

της ίδιας περιόδου παραδώσουν αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλύψουν 

στην ενάγουσα.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16/04/21 και ώρα 9:00 

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της ενάγουσας. 

 

 

Αρ. Αγωγής 3707/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 25/06/21 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτ. Έφεση 104/19 

Ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 10/05/21 με σκοπό το συμβιβασμό. Χωρίς 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 5432/15 

Ο χρόνος καταχώρησης Καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα για αμφότερους τους 

διαδίκους και όπως εντός της ίδιας περιόδου ανταλλαγούν τα αντίγραφα των εν 

λόγω εγγράφων. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16/04/21 και ωρα 09:00 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αίτηση Εταιρείας 22/2021 

Διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Το διάταγμα να ζητηθεί εντός 7 

ημερών από σήμερα. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 300/20 

Οι διάδικοι να καταχωρίσουν και εφοδιάσουν με αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο 

μέρος κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας έκαστου μάρτυρα εντός 60 

ημερών από σήμερα. 



Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι εντός 30 ημερών από σήμερα 

καταρτίσουν από κοινού κατάλογο μαρτύρων προς κατάθεση του στο 

δικαστήριο. 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 708/14 – Αίτηση ημερ. 12/11/19 

Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και επαναορίζεται για οδηγίες στις 

12/03/21 και ώρα 9:00. Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση το οποίο 

να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Έξοδα στην 

πορεία.  

Η δικηγόρος τους καθ’ ου η αίτηση να τον ενημερώσει για τα πιο πάνω και να 

τον παρουσιάσει την επόμενη δικάσιμο. 

 

Αρ. Αγωγής 1111/17 – Αίτηση ημερ. 23/06/20 

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

καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον των καθ’ ων η αίτηση το οποίο να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4653/06 – Αίτηση ημερ. 15/02/21  

Στην Ε/Δ που συνοδεύει την ένσταση δεν γίνεται αναφορά στα όποια μέτρα 

λήφθηκαν μέχρι σήμερα ούτε και αιτιολογείται η καθυστέρηση στην εκτέλεση. 

Περαιτέρω ελλείπει σχετική μαρτυρία που να νομιμοποιεί την εκτέλεση της 

απόφασης στο όνομα του οποίου ζητείται η άδεια εκτέλεσης.  

Συνεπώς η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 19/03/21 και ώρα 9:00. 

Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση για τα πιο πάνω ζητήματα να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. Σε περίπτωση που παρατεθεί η εν λόγω μαρτυρία το 

αιτητικό υπό Α θα καθίσταται εκ του περισσού. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 877/19 – αίτηση ημερ 21/05/20 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 31/03/21.  Χωρίς 

έξοδα. 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 25.02.2021 
 

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 2498/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.05.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 5426/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.05.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 5765/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.05.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 714/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 15.09.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 1222/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.09.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 2002/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 05.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 3545/2017 Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι εντός 60 ημερών από σήμερα 
προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και αντίγραφα 
τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 01.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2556/2017 Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 01.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 379/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



10.  ΑΓΩΓΗ 1035/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 30.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1285/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1286/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 26.11.2021 ώρα 11:00 
π.μ., χωρίς έξοδα. Εάν διευθετηθεί, να ζητηθεί. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 345/2019 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 18.05.2021 ώρα 8:30 
π.μ. που είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες αναφορικά με τον 
τριτοδιάδικο, προκειμένου να δοθούν κοινές οδηγίες. Χωρίς 
έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 891/2019 Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι εντός 60 ημερών από σήμερα 
προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και αντίγραφα 
τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 01.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1153/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 07.12.2021 ώρα 11:00 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 402/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) στις 
10.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία της αίτησης. 
Τυχόν αίτημα για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης 
δήλωσης να υποβληθεί δια αίτησης ή δια ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (προφορικά) και να εξηγούνται οι λόγοι για τους 
οποίους ζητείται, με βάση τη νομολογία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1159/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 26.10.2020 απορρίπτεται (έχει 
καταχωριστεί σημείωμα εμφάνισης από την Εναγόμενη 2 πριν 
από την έκδοση κάποιας απόφασης) με έξοδα υπέρ των 
Εναγόντων/Αιτητών και εναντίον της Εναγόμενης 2/Καθ’ ης η 
αίτηση όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της 
διαδικασίας της αγωγής. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1634/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 01.06.2021 ώρα 
8:30π.μ., έκθεση υπεράσπισης το αργότερο 10 ημέρες 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1923/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 01.06.2021 ώρα 
8:30π.μ., έκθεση υπεράσπισης το αργότερο 10 ημέρες 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 4/2021 Δεν δόθηκε άδεια στη συνήγορο των Εναγόμενων 1 και 2 να 
αποσυρθεί σήμερα, υπό όλες τις περιστάσεις. Η αίτηση ορίζεται 
για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την Παρασκευή 
05.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Η ένσταση των Εναγόμενων 1 



και 2 να καταχωριστεί μέχρι την Τρίτη 02.03.2021 ώρα 12:00μ 
(δια του δικηγόρου εκλογής τους). Το Δικαστήριο θα εκδώσει 
την απόφασή του όχι αργότερα από την 08.03.2021. Έξοδα 
στην πορεία, αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων/Αιτητών.  
 

21.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 26/2021 Άδεια για σφράγιση δίδεται, ως το Α της αίτησης. Ωστόσο, 
το θέμα της διεθνούς δικαιοδοσίας θα εξεταστεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που ήθελε ζητηθεί άδεια 
για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας. Τα έξοδα της αίτησης 
επιφυλάσσονται, να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα τυχόν 
αγωγής που θα καταχωριστεί. 
 

 

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 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 24.03.2021 Συνεχιζόμενη/Θα 
διευθετηθεί 

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

13.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Εάν δεν συνεχίσει 
η 2875/2012, 
υπάρχουν 
προοπτικές 

14.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 26.02.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

16.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.      

 

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Xρ. Παπαλλά, Ε.Δ.  

 

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

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

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

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

Δικαστηρίου Λεμεσού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 25.02.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αίτηση 1421/20 Η αίτηση ημ. 12.10.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των εναγόντων και εναντίον της εναγομένης εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας. 

2. Αγωγή 7239/97 Η αίτηση ημ. 1.2.21 ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη την 2.3.2021 

στις 9.00.  Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει ένορκη 

δήλωση επίδοσης, ούτε συγκατάθεση του κτηματολογίου.  Χωρίς 

έξοδα. 

3. Αγωγή 5907/13 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 29.7.20 ορίζεται εκ νέου για 

Επίδοση την 20.5.21 στις 9.00.  Χωρίς έξοδα. 

4. Εφ. Αίτ.1024/21 Η αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 18.3.2021 και 

22.3.2021 στις 11.00.  Έξοδα στην πορεία. 

5. Αγωγή 398/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

6. Αγωγή 439/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 19.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 



7. Αγωγή 1495/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

8 Αγωγή 470/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

9. Αγωγή 3914/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

10. Αγωγή 3746/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αγωγή 2084/18 Η αίτηση μην. δόσεων ημ. 8.11.19 ορίζεται για Οδηγίες την 

2.4.2021 στις 9.00 έτσι ώστε να προσκομιστούν τα σχετικά 

δικαιολογητικά στους δικηγόρους των αιτητών. 

12. Αγωγή 3066/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 22.4.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

13. Αγωγή 4968/15 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 20.5.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

14. Αγωγή 4777/13 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες ένεκα των δηλώσεων ότι έχει 

διευθετηθεί την 16.3.2021 στις 9.00.  Εάν θα δηλωθεί 

συγκεκριμένη απόφαση, να αποσταλεί από την προηγούμενη 

ημέρα σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.  Χωρίς έξοδα.  

15. Αγωγή 3826/14 Η αίτηση έρευνας εναντίον της εταιρείας ημ. 7.11.19 ορίζεται για 

Οδηγίες την 14.4.2021 στις 9.00.  Ενδεχόμενη ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Στο μεσοδιάστημα να προσκομιστούν 

στους αιτητές όλα τα δικαιολογητικά για την μη δραστηριοποίηση 

της εταιρείας.  

16. Γεν. Αιτ. 250/14 Η αίτηση μην. δσεων ημ. 12.6.20  αποσύρεται και απορρίπτεται 

ως εξωδίκως διευθετηθείσα και χωρίς έξοδα.  Τα εντάλματα 

σύλληψης ακυρώνονται. 

17. Γεν. Αιτ. 27/21 Η αίτηση ορίζεται για Περαιτέρω Απόδειξη την 17.3.2021 στις 

9.00.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί με την 

οποία να κατατίθεται ως τεκμήριο το κλητήριο ένταλμα που 

επιθυμούν την καταχώρηση του.  Έξοδα την 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. 

 

 

 

 

18. Αγωγή 2716/19 Η αίτηση για απόφαση λόγω μη καταχώρησης υπεράσπισης 

εναντίον των εναγομένων 1, 2 και 3 ορίζεται για Απόδειξη την 

20.4.2021 στις 9.00. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί 7 

ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα την πορεία.  

19. Αγωγή 384/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 ορίζεται την 1.3.2021 στις 9.00 για να δουν οι 

δικηγόροι των αιτητών εάν εμπίπτουν κάτω από τις πρόνοιες των 

αναστολών σε συνδυασμό με την απόφαση ημ. 19.1.21 

(certiorari).  Xωρίς έξοδα.  

20. Αγωγή 2486/20 Η αίτηση ημ. 10.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα.  

Η ημερομηνία 26.3.2021 ακυρώνεται. 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγ. 4463/12 22.03.21 Συνεχιζόμενη 

 

2. Αγ. 2357/12 19.03.21 Συνεχιζόμενη 

3. Αγ. 374/12 05.03.21  Συνεχιζόμενη 

4. Αγ. 3413/12 04.03.21 Συνεχιζόμενη 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021  

και των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια προσπάθειας 

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

ορισμένες στις 25.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

15766/18 ορίζεται για ακρόαση στις 17.09.2021 στις (10:30) 

5553/19 ορίζεται για ακρόαση για κατηγ.1 και για γεγονότα και ποινή για 

κατηγορούμενο 4 στις 04.06.2021 (09:00) 

11457/19 ορίζεται για ακρόαση στις 17.06.2021  στις (10:30) 

21284/19  ορίζεται για ακρόαση στις 14.09.2021 στις (10:30) 

8000/20  ορίζεται για ακρόαση στις 22.09.2021 στις (10:30) 

 

 
(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν 
ανεκτέλεστα) 
 
 

Έλεγχο του Εντάλματος Σύλληψης (09:00) 

8029/20  22.04.2021 

 

Νομικές Αρωγές για εξέταση  (09:00) 

583/20  07.04.2021  

 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  22.04.21 στις 9 π.μ.) 

15890/20 

15891/20 

15892/20 



15893/20 

15894/20 

15895/20 

15896/20 

15897/20 

15898/20 

15899/20 

15900/20 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

19791/19 

22777/19 

22778/19 

22786/19 

22847/19 

22848/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 25.2.21 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

20331/16 oρίζεται για ακρόαση στις 19.3.21 (09:00) χωρίς ΜΚ 

15713/17 ορίζεται για ακρόαση στις 11.6.21 (10:30)  

20438/18 oρίζεται για ακρόαση στις   (10:30) (και έλεγχο Ε/Σ για Κ1 την ίδια ημερ.) 

19601/19 ορίζεται για ακρόαση στις 15.6.21 (10:30) 

21749/19 ορίζεται για ακρόαση στις 15.6.21 (10:30)  

951/20 ορίζεται στις 15.6.21 (10:30) (Ακρόαση Κ/ριες 2 και 3 και Γ+Π Κ/ρια 1)  

3634/20 ορίζεται για ακρόαση στις 11.3.21 (09:00) χωρίς ΜΚ 

8075/20 ορίζεται για ακρόαση στις 15.6.21 (10:30)  

 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

14891/20 στις 29.3.21 (09:00) 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για εξέταση στις 29.3.21 09:00) 

786/20 

 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 



 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 19.5.21 (09:00) 

13731/20 

13732/20 

13733/20 

13734/20 

13735/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

25 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 

4.2.2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν 

ορισμένες στις 25.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

● 1775/20 ορίζεται για Απάντηση στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  4049/20 ορίζεται για Απάντηση στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4172/20 ορίζεται για Απάντηση στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1190/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1829/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 23.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4464/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 5418/20 ορίζεται για Ακρόαση για κατηγορούμενο 2 κατηγορίες 3 και 4 και 

επίδοση για κατηγορούμενο 1 για τελευταία φορά στις 23.3.2021 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 17.06.21 στις 9:00 π.μ. 

 

 



 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 25.02.2021 

ενώπιον του Ν. Φακοντή Ε.Δ. επαναορίζονται στις 15.04.2021 

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. Oι υποθέσεις σκυβάλων, επαγγελματικών 

αδειών, τροχονομίας και καταδολιεύσεων θα γίνονται 

κανονικά.    

 

Σημείωση: Για ζητήματα που αφορούν τις υποθέσεις των ιδιωτικών ποινικών 

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

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


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

MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

25.2.21 

 

 

Aιτήσεις Διατροφής: 

1. 327/19 – H κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  16.4.21 

και ώρα 08:30.   Παράρτημα και κλήση για οδηγίες για την 

Ανταπαίτηση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

 

2. 40/19 – Δόθηκαν οδηγίες προς την Αιτήτρια  όπως εντός 1 

μηνός από σήμερα, καταχωρίσει  την έγγραφη μαρτυρία της 

και δώσει αντίγραφο στην άλλη πλευρά.  Δόθηκαν περαιτέρω 

οδηγίες  προς τον Καθ’ου η αίτηση όπως εντός 1 μηνός από 

την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας, καταχωρίσει την 

έγγραφη μαρτυρία του και δώσει αντίγραφο στην άλλη 

πλευρά.   Η αίτηση  ορίστηκε για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις  15.6.21 και ώρα 08:30. 

 

3. 204/17 -  H αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ.  1.6.20 ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  6.4.21.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  

31.5.21.  Ο καθ’ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια 

εγγύηση. 

 

4. 301/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε  για απόδειξη στις 30.3.21 

εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις  23.3.21. 

 



5. 1/21 – Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για ΚΕΘ στις  6.4.21.  

Το προσωρινό διάταγμα  σε ισχύ μέχρι τότε.   Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις  30.3.21. 

 

6. 330/19 – Αίτηση έρευνας ημερ.  3.9.20 -  Το ένταλμα  

σύλληψης   του Καθ’ου η αίτηση  ορίστηκε για έλεγχο  στις  

20.4.21. 

 

7. 124/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  6.4.21.  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τις  31.3.21. 

 

8. 291/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  6.4.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα ημερ.  24.11.20  εκ συμφώνου 

τροποποιήθηκε  ως οι δηλώσεις  των ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων των διαδίκων. 

 

9. 294/20  -  Η αίτηση ορίστηκε για επίδοση στις  6.4.21. 

 

10. 124/19  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες  στις  6.4.21.  

Δόθηκε παράταση χρόνου  στον Καθ’ου η αίτηση   μέχρι τις 

31.3.21  για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων. 

 

11. 131/20 -  Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  6.4.21.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21. 

 

12. 252/20  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 6.4.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21.  Το 



προσωρινό διάταγμα ορίστηκε γι’ ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις  6.4.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

μέχρι τότε.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21. 

 

13. 23/21  - Εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα  διατροφής.  Το 

διάταγμα ορίστηκε επιστρεπτέο   στις  12.3.21 και ώρα 08:30.   

H Aιτήτρια να υπογράψει  εγγύηση ύψους  €5.000. 

 

14. 278/20  -  Η μονομερής αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  

11.3.21 και ώρα 08:30.  Συμπληρωματική ένορκος δήλωση   

να καταχωρηθεί μέχρι τις  9.3.21. 

 

15. 139/17 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  9.3.21 

και ώρα 08:30.  Δόθηκα παράταση χρόνου για αποκάλυψη  

και ανταλλαγή εγγράφων  εκ μέρους και των δύο πλευρών 

μέχρι τότε.   Οι δικηγόροι  που χειρίζονται  την υπόθεση να 

είναι παρόντες. 

 

16. 307/19  -  Ορίστηκε για οδηγίες στις  15.4.21. 

 

17. 317/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  6.4.21 

και ώρα 08:30.  Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί.  Το προσωρινό 

διάταγμα  ορίστηκε για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις   στις  

30.3.21 και ώρα 08:30.  Το προσωρινό διάταγμα  σε ισχύ 

μέχρι τότε.   Οι θέσεις των δικηγόρων   για ακυρότητα ή μη 

του διατάγματος, να ενσωματωθούν  στις γραπτές 

αγορεύσεις. 

 



 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 412/20 – Η Κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  6.4.21 και 

ώρα 08:30.  Yπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21. 

 

2. 273/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε εκ νέου για επίδοση στις  

6.4.21 και ώρα 08:30. 

 

3. 111/20 – H κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  6.4.21.  

Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 

Ανταπαίτηση   μέχρι τις  31.3.21.  Η μονομερής αίτηση ημερ.  

20.5.20 ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  6.4.21.  Το προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε.  Η αίτηση ημερ. 9.12.20  ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  6.4.21 και ώρα 08:30.  Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τις  31.3.21. 

 

4. 386/20  -  Ορίστηκε για επίδοση στις  6.4.21. 

 

5. 249/18 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ακρόαση στις  14.9.21 

και ώρα 10:00.  Δόθηκε άδεια για καταχώριση  

συμπληρωματικού ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων εκ 

μέρους του Αιτητή μέχρι τις  30.6.21. 

 

6. 379/20  -  Οι Αιτητές έχουν συμμορφωθεί με τους όρους του 

διατάγματος. 

 

7. 1/19  -  Ορίστηκε για περαιτέρω συμμόρφωση στις  29.6.21. 

 



8. 382/20  - Το προσωρινό διάταγμα  ορίστηκε για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις  στις  30.3.21 και ώρα 08:30.  To 

προσωρινό διάταγμα    σε ισχύ μέχρι τότε.   Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις  24.3.21. 

 

9. 482/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε   για οδηγίες   στις  13.4.21 

και ώρα 08:30.  H μονομερής αίτηση ημερ. 14.12.20  ορίστηκε 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 6.4.21.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21.  Δόθηκαν οδηγίες για 

ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου Ευημερίας. 

 

10. 79/20  -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις  6.4.21.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τις  31.3.21. 

 

11. 295/20 – Ορίστηκε για επίδοση στις  6.4.21. 

 

12. 399/20 – Ορίστηκε για επίδοση στις  6.4.21. 

 

13. 325/20  - Ορίστηκε για απόδειξη στις  20.4.21 και ώρα 

08:30. 

 

14. 197/18  - H κυρίως αίτηση ορίστηκε γι’ ακρόαση στις  

13.5.21 και ώρα 10:00.  H Aιτήτρια να καταχωρίσει  

κατάλογο μαρτύρων  και σύνοψη μαρτυρίας εκάστου  εντός 

40 ημερών από σήμερα.  Η Αίτηση παρακοής  ορίστηκε γι’ 

ακρόαση στις  13.5.21 και ώρα 10:00.  O Καθ’ου η αίτηση 

παρών με την ίδια εγγύηση. 

 



Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

1. 53/19  - Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε εκ νέου  γι’ 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  22.3.21.  Το προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ  μέχρι τότε. 

2. 14/16 – Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε γι’ ακρόαση  στις  20.4.21 

και ώρα 10:00.  Oποιοδήποτε αίτημα  για τροποποίηση 

δικογράφων να καταχωρηθεί εντός 20 ημερών από σήμερα. 

3. 33/19  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  οδηγίες στις  6.4.21.  

Κατάλογος μαρτύρων  και σύνοψη μαρτυρίας  και από τις δύο 

πλευρές να καταχωρηθούν  μέχρι τις  31.3.21. 

 

Αίτηση χρήσης στέγης αρ.  24/20 -  Δόθηκαν οδηγίες όπως 

εντός 1 μηνός από σήμερα κάθε διάδικο μέρος    αποκαλύψει με 

ένορκη   δήλωση όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή 

του και δώσει αντίγραφο στην άλλη πλευρά.   Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για   οδηγίες στις  20.4.21. 

 

Διαζύγιο αρ.  481/20  -  Ορίστηκε για επίδοση στις  21.4.21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  25.2.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Γονική Μέριμνα 61/20 – Μονομερής αίτηση ημερ. 13.5.20 απορρίπτεται 

εναντίον της Καθ΄ης η αίτηση 2 ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς 

έξοδα.  Η Κυρίως ορίζεται για ΚΕΘ στις 20.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

2. Γενική Αίτηση 84/18 – ΚΕΘ 20.4.21.  Να ειδοποιηθεί το Γραφείο 

Ευημερίας για να ετοιμάσει την έκθεση. 

3. Γονική Μέριμνα 41/19 – Οδηγίες 20.4.21.  Να ειδοποιηθεί το Γραφείο 

Ευημερίας για την ετοιμασία της έκθεσης.  Ονομαστικός κατάλογος και 

σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί μέχρι 20.4.21.  Να ειδοποιηθεί η 

Λειτουργός του Γραφείου Ευημερίας να είναι παρούσα. 

4. Διατροφή 120/20 – Κυρίως, Ενδιάμεση και Αίτηση ημερ. 22.2.21 

ορίζονται για Οδηγίες στις 6.4.21.  Ένσταση μέχρι τότε.  Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε. 

5. Διατροφή 293/20 – ΚΕΘ 8.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

6. Περιουσιακές Διαφορές 49/16 – Ακρόαση 4.6.21 η ώρα 11.30 π.μ. 

7. Περιουσιακές Διαφορές 42/18 – Ακρόαση 16.9.21 η ώρα 11.30 π.μ. 

8. Περιουσιακές Διαφορές 47/15 – Ακρόαση 7.5.21 η ώρα 11.30 π.μ. 

9. Πατρική Αναγνώριση 19/18 – Απόδειξη 13.4.21 

10. Περιουσιακές Διαφορές 38/20 – Το Προσωρινό διάταγμα ορίστηκε για 

Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 15.4.21.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ. 

Η Κυρίως ορίστηκε για ΚΕΘ στις 15.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε. 

11. Περιουσιακές Διαφορές 22/17 – Δήλωση Συμβιβασμού στις 9.3.21 

12. Περιουσιακές Διαφορές 45/20 – Προσωρινό διάταγμα και Κυρίως 

ορίστηκαν για Οδηγίες στις 8.3.21.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ. 

13. Γονική Μέριμνα 341/20 – Η αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα.  Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 



14. Γονική Μέριμνα 42/18 – ΚΕΘ 26.3.21.  Σύνοψη μαρτυρίας και κατάλογος 

μαρτύρων από την Αιτήτρια μέχρι τότε.  Η έκθεση του Γραφείου Ευημερίας 

είναι έτοιμη όμως θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά. 

15. Διατροφή 322/20 – Εκδόθηκε διάταγμα με έξοδα εις βάρος του Καθ΄ου η 

αίτηση 

16. Διατροφή 232/20 – Εκδόθηκε διάταγμα 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 25.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

779/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Δυστυχώς, λόγω της 

πανδημίας έχουν παρουσιαστεί αρκετές καθυστερήσεις με υποθέσεις του 2015, τις 

οποίες το Δικαστήριο θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσει.  Πρόκειται για 

υποθέσεις παλαιότερες της παρούσας που αναγκάζουν το Δικαστήριο να αναβάλει την 

ακρόαση και να την ορίσει σε μια νέα ημερομηνία, κατά την οποία θα καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια αν οι περιστάσεις το επιτρέπουν, να αρχίσει η ακρόαση.  Η 

ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 13.5.2021, η 

ώρα 9.30 π.μ. 

147/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Το Δικαστήριο δυστυχώς δεν 

θα είναι σε θέση να αρχίσει την ακρόαση λόγω παλαιότερων ακροάσεων, ως 

αναφέρεται και ανωτέρω.  Το Δικαστήριο ωστόσο θα ήθελε να συζητήσει την υπόθεση 

με τους συνηγόρους.  Το Ταμείο, με βάση τα στοιχεία που έχει ενώπιον του, να 

επανεξετάσει και να προσδιορίσει τη θέση του.  Επίσης, οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο εάν με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στο Ταμείο 

δικαιολογείται πλεονασμός. 

296/19 & 297/19 Οι υποθέσεις είναι ορισμένες για οδηγίες.  Οι συνήγοροι έχουν 

δηλώσει στο Δικαστήριο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια διευθέτησης.  Έχουν ζητήσει 

χρόνο για να καταχωρήσουν παραδεκτά γεγονότα, αν αυτό μπορεί να γίνει.  Από τον 

φάκελο της υπόθεσης δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση.  Ως εκ 

τούτου, οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να ενημερώσουν αναλόγως 

το Δικαστήριο μέσω e-mail. 

20/20  Η υπόθεση έχει οριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες στις 

4.12.2020 με σχετική επιστολή ημερ. 22.12.2020 προς τους συνηγόρους.  Εν τω 

μεταξύ, με την εν λόγω ενημέρωση δόθηκαν οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και 

ανταλλαγή εγγράφων.  Υπήρχε συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Δεν υπήρχε ωστόσο συμμόρφωση από πλευράς του Αιτητή, παρόλο που έχουν δοθεί 

ακόμα δύο παρατάσεις από το Δικαστήριο.  Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος για 

αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων από πλευράς του Αιτητή μέχρι τις 

8.3.2021.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 



μέχρι τις 16.4.2021.  Η υπόθεση Λάρνακας ορίζεται για οδηγίες στις 20.4.2021, η ώρα 

9.00 π.μ. 

94/20  Και οι δύο πλευρές έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου 

βάσει της Δ.30.  Οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης, διαφορετικά να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail 

για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. 

97/20  Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι είχαν δοθεί οδηγίες από το 

Δικαστήριο για αποκάλυψη εγγράφων.  Υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς της 

Αιτήτριας από τις 22.10.2020.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από την πλευρά των Καθ’ 

ων η Αίτηση.  Με e-mail που έχει κοινοποιηθεί στο Δικαστήριο, ζητούν περαιτέρω 

χρόνο.  Δεν υπάρχει ένσταση.  Αποκάλυψη εγγράφων με βάση τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου να γίνει μέχρι τις 23.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 26.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

359/20  Με βάση τις οδηγίες του Δικαστηρίου υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων 

από τους Καθ’ ων η Αίτηση.  Δεν υπάρχει αποκάλυψη από τον Αιτητή.  Παρατείνεται 

ο χρόνος μέχρι τις 23.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

26.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

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

οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν 

με 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 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 

25/02/21 ενώπιον της κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

62/14 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα μετά 

από αίτημα των δικηγόρων.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 26/04/21 η ώρα 

10.30π.μ. 

 

105/17 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 26/04/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

135/19 Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψη εγγράφων στην οποία να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται μέχρι τις 31/03/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/04/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

211/20 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 07/04/21 και ώρα 

9.00π.μ.  

Μέχρι τις 31/03/21 οι δικηγόροι να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο 

πρακτικό του Δικαστηρίου ημερ. 16/12/20.  

 

 

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 25/02/21 ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

330/20 H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 8/11/2021. Να 

καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες και παραρτήματα μέχρι 

την 31/3/2021. 

366/20 H υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 8/11/2021. Να 

καταχωρηθεί κλήση για οδηγίες και παραρτήματα μέχρι 

την 31/3/2021. 

911/13 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

43/13 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 13/1/2020 ορίζεται για ακρόαση 

την 7/4/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

205/14 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 29/3/2021.  Οι δύο 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

22/3/2021 για τις προθέσεις τους. 

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. 

 

 


