
 

 

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1147/20 Η αίτηση ημερ. 16.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 23.3.2021, η ώρα 09.00.  Οι δικηγόροι των εναγόντων να 

προσκομίσουν στο Δικαστήριο συμπληρωματική ένορκη δήλωση με επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία 

σε σχέση με την επίδοση στους εναγόμενους. 

 

2909/19 Η αίτηση ημερ. 11.12.2019 αναφορικά με τους εναγόμενους 1 – 4 και 9 ορίζεται για οδηγίες 28.4.2021, η 

ώρα 09.00.  Οι εναγόμενοι 2 – 4 και 9 να καταχωρίσουν ένσταση μέχρι τότε.  Αναφορικά με τους 

εναγόμενους 5, 6, 7 και 10 ορίζεται για επίδοση την ίδια ημέρα. 

 

2680/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες  22.4.2021, η ώρα 09.00.  Μέχρι τότε και οι δύο πλευρές να καταχωρίσουν 

ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 

1313/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 26.4.2021, η ώρα 09.00.  Οι εναγόμενοι να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων και να προβούν σε επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε. 

 

2010/19 Η Κλήση για οδηγίες ημερ. 7.10.2020 είναι ήδη ορισμένη στις 8.4.2021. 

 

187/19 Με βάση το e-mail ημερ. 25.2.2021 το αίτημα της Ενάγουσας για αναβολή της σημερινής ακρόασης 

εγκρίνεται.   Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αίτηση ημερ. 30.5.2019 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 17.5.2019, η ώρα 09.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί εντός ενός μηνός από σήμερα.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

211/19 Η αίτηση ημερ. 20.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 

 Η αίτηση ημερ. 23.10.2019 ορίζεται για οδηγίες 19.4.2021, η ώρα 09.00.  

 Θα προηγηθεί η εκδίκαση της αίτησης ημερ. 20.11.2020. 

 

2940/18 Η αίτηση ημερ. 20.11.2020 ορίζεται για οδηγίες 14.4.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

Η αίτηση ημερ. 11.10.2019 ορίζεται για οδηγίες 14.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 
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179/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 12.5.2021, η ώρα 09.00.  Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα για ένορκη 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων και από τις δύο πλευρές η οποία θα πρέπει να γίνει μέχρι 

12.5.2021. 

 

 

2636/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 13.5.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δύο πλευρές να προβούν σε αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων μέχρι τότε.  Περαιτέρω οι Ενάγοντες να παράσχουν τις αιτούμενες 

λεπτομέρειες προς τους Εναγόμενους μέχρι τότε. 

 

2009/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 16.4.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

4996/13 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 11.6.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

3573/12 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 22.4.2021, η ώρα 09.00.  Και οι δυο πλευρές να προβούν σε περαιτέρω 

αποκάλυψη μέχρι τότε. 

 

1247/07 Η ακρόαση θα συνεχίσει στις 9.4.2021 και 13.4.2021, η ώρα 10.30.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

31/21  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της Αίτησης. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

26.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1160/20 Η αίτηση ημερ. 22.9.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 1119/20 Η αίτηση ημερ. 24.9.2020 ορίζεται για απόδειξη την 22.3.2021 ώρα 

8.45π.μ. εκτός αν καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2615/19 Στην αίτηση ημερ. 10.2.2021 δίδεται άδεια για καταχώριση 

συμπληρωματικής Ένορκης Δήλωσης εκ μέρους του Εναγομένου αρ. 1. Η 

συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να καταχωριστεί εντός 3 εβδομάδων 

από σήμερα. Τα έξοδα θα παραμείνουν στην πορεία της Κυρίως Αίτησης. 

 

Οι δύο αιτήσεις ημερ. 10.6.2020 ορίζονται για ακρόαση την 12.5.2021 ώρα 

8.45π.μ. με γραπτές αγορεύσεις. Η κάθε αίτηση θα εκδικαστεί ξεχωριστά 

ανεξαρτήτως του αν οι συνήγοροι επιθυμούν να υιοθετήσουν τις 

αγορεύσεις που θα καταχωρίσουν στην μία κατά την ακρόαση της άλλης. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1894/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 17.9.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα στην 

πορεία. 

Αγωγή αρ. 1154/19 Οι αιτήσεις ημερ. 7.6.2019 και 8.10.2019 ορίζονται για οδηγίες την 

24.5.2021 ώρα 8.45π.μ. Τα διατάγματα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 572/19 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 21.9.2021 ώρα 10.30π.μ.. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 297/19 Η αίτηση ημερ. 22.9.2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

Αγωγή αρ. 1844/18 Εν όψει των όσων αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα η αίτηση ημερ. 

16.7.2020 ορίζεται εκ νέου για απόδειξη την 11.3.2021 εκτός αν 

καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 μέρες προηγουμένως. Έξοδα 

στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 3629/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 22.9.2021 ώρα 10.30π.μ. ‘Εξοδα στην 

πορεία. 

Αίτηση αρ. 30/21 Εκδίδεται διάταγμα – να ζητηθεί.  
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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 26.2.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1436/20 Αίτηση ημερ. 18.12.2020:  Ο Εναγόμενος 1 καταχώρισε Υπεράσπιση 22.2.2021.  Η αίτηση απορρίπτεται 

με έξοδα προς όφελος των αιτητών. 

 

2189/20 Η αίτηση ημερ. 30.9.2020 ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021, η ώρα 09.00 για να οριστεί από το φυσικό της 

Δικαστή.  Καταχωρίστηκε ένσταση από τους Εναγόμενους 35 και 34. 

 

1178/18 Η αίτηση ημερ. 9.11.2020 ορίζεται για επίδοση 14.5.2021, η ώρα 09.00.  Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί 

μέχρι τότε. 

 

2611/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.5.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

4508/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 19.5.2021, η ώρα 09.00.  Ο Εναγόμενος  

ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς. 

 

3871/15 Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 18.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

3772/15 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

1710/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 19.5.2021, η ώρα 09.00 για να προγραμματιστεί από το φυσικό δικαστή 

της.  Τα έξοδα στην πορεία.  

3648/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες (διευθέτηση) 17.5.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

220/18 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 20.4.2021, η ώρα 09.00. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 4ου Π.Ε.Δ. 

26.2.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2035/20 Οι Αιτήσεις ημερ. 25.9.2020, 15.12.2020, 21.12.2020 και 26.1.2021  

ορίζονται για οδηγίες την 22.3.2021 ώρα 8.45π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3796/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 16.9.2021 ώρα 10.30π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 4789/15 Δίδεται άδεια για διόρθωση του τυπογραφικού λάθους. Η διόρθωση ως τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα να γίνει ενώπιον του Πρωτοκολλητή και να 

μονογραφεί. Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 17.9.2021 ώρα 

10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2473/14 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 

αρ. 3 αλληλέγγυα και κεχωρισμένα με τους Εναγόμενους αρ. 1, 2 και 4 ως 

η παρ. 5 (α), (β) και (γ) της Ενόρκου Δηλώσεως ημερ. 10.12.2020. 

 

Αίτηση αρ. 25/21 Εκδίδεται διάταγμα – να ζητηθεί. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Θ. Θωμά, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  26/2/2021 

 

ΑΓΩΓΕΣ: 

676/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 18.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

2683/17 Η Αγωγή επαναορίζεται για Ακρόαση την 15.3.2022 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

2630/18 Η αίτηση ημερ. 20.11.20 ορίζεται για Ακρόαση την 17.3.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

 

1879/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 8.10.20 ορίζεται για Οδηγίες την 8.3.2021 στις 9.00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2228/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες – για σκοπούς συμμόρφωσης την 24.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις 

πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να κατατεθούν εντός 60 ημερών 

από σήμερα.  Η επιθεώρηση εγγράφων να γίνει με συνεννόηση των συνηγόρων των 

διαδίκων και δεν θα εκδοθούν από το Δικαστήριο οποιεσδήποτε προς τούτο οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

2205/19 Η αίτηση ημερ. 14.7.20 επαναορίζεται για Επίδοση την 30.3.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

2381/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες-για σκοπούς συμμόρφωσης την 24.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της κάθε 

πλευράς, με σύνοψη της μαρτυρίας τους, μέχρι την 14.5.2021.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2811/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες – για σκοπούς συμμόρφωσης την 24.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις 

πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να κατατεθούν εντός 60 ημερών 

από σήμερα.  Η επιθεώρηση εγγράφων να γίνει με συνεννόηση των συνηγόρων των 

διαδίκων και δεν θα εκδοθούν από το Δικαστήριο οποιεσδήποτε προς τούτο οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. 
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6/20 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 6.10.20 ορίζεται για Οδηγίες την 9.3.2021 στις 9.00 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

576/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες – για σκοπούς συμμόρφωσης την 24.5.2021 στις 9.00 π.μ.  

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων για όλες τις 

πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να κατατεθούν εντός 60 ημερών 

από σήμερα.  Η επιθεώρηση εγγράφων να γίνει με συνεννόηση των συνηγόρων των 

διαδίκων και δεν θα εκδοθούν από το Δικαστήριο οποιεσδήποτε προς τούτο οδηγίες. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

961/20 Η αίτηση ημερ. 6.11.20 ορίζεται για Απόδειξη  την 24.5.2021 στις 9.00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 14.5.2021.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

1563/20 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 7.10.20 ορίζεται για Οδηγίες την 10.3.2021 στις 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

ΠΕΡΙ ΑΝΙΚΑΝΩΝ 

39/19 Η αίτηση ημερ. 28.12.20 επαναορίζεται για Επίδοση την 23.3.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

4/03 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 24.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Ο Διαχειριστής να είναι παρών.  

Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 10.5.2021.  Μόλις καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για έλεγχο 

τους.  Το Ένταλμα Σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

 

188/15 Οδηγίες 4.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Οι Διαχειριστές να είναι παρόντες.  (Στο μεταξύ να 

καταχωρηθούν Τελικοί Λογαριασμοί – αν δεν καταχωρηθούν Τελικοί να καταχωρηθούν 

Ενδιάμεσοι).  Οι Διαχειριστές να είναι παρόντες. 

 

294/10 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή.  Δίδονται οδηγίες για άμεση 

εκτέλεση.  Ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης στις 24.5.2021 στις 9.00 π.μ. 

85/15 Οδηγίες 24.5.2021 στις 9.00 π.μ.  Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν και να 

τεθούν ενώπιον του Πρωτοκολλητή για έγκριση.  Ο Διαχειριστής να είναι παρών. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ  26/2/2021 

 

ΑΓΩΓΕΣ: 

 

3368/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 18.11.2021 στις 10.00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

184/14 Η Αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  Χωρίς έξοδα. 

 

2720/14 Η αίτηση έρευνας ημερ. 4.9.2017 ορίζεται για Ακρόαση την 17.5.2021 στις 8.30 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των Αιτητών.  Η Καθ’ ης η 

Αίτηση να ειδοποιηθεί από τους Δικηγόρους της να είναι παρούσα. 

 

1227/17 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.4.2021 στις 9.00 π.μ.  (Ένορκη Αποκάλυψη 

και Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός 50 

ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

2473/17 Η αίτηση ηημερ. 16.2.21 για απόφαση εναντίον των Εναγόμενων 2, 3 και 5 

ορίζεται για Απόδειξη στις 7.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Για να προχωρήσει η απόδειξη 

της υπόθεσης πέραν της ένορκης δήλωσης για απόδειξη θα πρέπει να 

καταχωρηθούν και ένορκες δηλώσεις σε σχέση με την επίδοση της ειδοποίησης 

του κλητήριου εντάλματος στους Εναγόμενους 2, 3 και 5.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

2229/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.6.2022 στις 10.00 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

1883/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 26.4.2021 στις 9.00 π.μ.  (Ένορκη Αποκάλυψη 

και Επιθεώρηση Εγγράφων από τους Ενάγοντες να καταχωρηθούν εντός 25 

ημερών και κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από 

τους Εναγόμενους 1 και 2 εντός περαιτέρω 25 ημερών.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1995/19 Η αίτηση ημερ. 7.11.19 ορίζεται για Απόδειξη την 27.4.2021 στις 9.00 π.μ.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.  

Αν δεν καταχωρηθεί Υπεράσπιση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι 

Δικηγόροι των Εναγόντων να είναι έτοιμοι να αποδείξουν την υπόθεση τους. 
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2235/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.4.2021 στις 9.00 π.μ.  (Ένορκη Αποκάλυψη 

και Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός 50 

ημερών από σήμερα).  Έξοδα στην πορεία. 

 

2265/19 Η αίτηση ημερ. 20.11.20 εναντίον της Εναγόμενης 1 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

του Αιτητή και εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 1 ως θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος. 

 Τόσο οι δικηγόροι των Εναγόντων όσο και οι δικηγόροι της Εναγόμενης 1 θα 

πρέπει να λάβουν γνώση για τα ακόλουθα: 

 Στο φάκελο του Δικαστηρίου υπάρχει καταχωρημένη Υπεράσπιση από την 

Εναγόμενη 1 προσωπικά ημερ. 30.6.20 και Απάντηση στην Υπεράσπιση ημερ. 

2.7.20.  Στις 2.7.20 καταχωρήθηκε από τους Ενάγοντες Κλήση γι Οδηγίες, η οποία 

ορίσθηκε αρχικά 11.12.20 και μετά 26.2.21.  Στις 19.10.20 καταχώρησε η 

Εναγόμενη 1 σημείωμα εμφάνισης.  Στις 20.11.20 καταχωρήθηκε Αίτηση για 

Απόφαση, η οποία ορίσθηκε 26.2.21.  Καταχωρήθηκε Υπεράσπιση στις 

25.2.2021. Η Αίτηση αποσύρθηκε ως ανωτέρω.  Συνεπώς, η Αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες στις 26.4.2021 και οι Δικηγόροι των Διαδίκων να τοποθετηθούν για τα πιο 

πάνω. 

 

3255/19 Η αίτηση ημερ. 8.9.20 σε σχέση με τους Εναγόμενους 1 απορρίπτεται, με έξοδα 

υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 1 ως θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος.   

Η Αίτηση ημερ. 8.9.20 σε σχέση με τους Εναγόμενους 2 ορίζεται για Απόδειξη 

στις 27.4.21 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών.  

(Τελευταία φορά). 

867/20 Η αίτηση ημερ. 30.7.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον των 

Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος. 

 

1475/20 Η αίτηση ημερ. 21.9.20 ορίζεται για Απόδειξη την 27.4.2021 στις 9.00 π.μ.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

2103/20 Η αίτηση ημερ. 20.11.20 ορίζεται για Απόδειξη την 27.4.2021 στις 9.00 π.μ.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 50 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 
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1603/20 Η αίτηση ημερ. 20.11.20 για απόφαση ορίζεται για Οδηγίες την 26.3.2021 στις 

9.00 π.μ.  Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει Έκθεση Απαίτησης.  Οι 

δικηγόροι του Ενάγοντα να καταχωρήσουν τη θέση τους.  Χωρίς έξοδα. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

542/20  Μονομερής Αίτηση ημερ. 12.2.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α, Β, Γ και Δ της Αίτησης.  Τα έξοδα να 

ακολουθήσουν το αποτέλεσμα. 

                      ………………….. 

 

Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες και Επίδοση την 27.4.2021 στις 9.00 π.μ. Τυχόν 

ένσταση από τους Καθ’ ων η Αίτηση xx Ευρυπίδου και xx Κυριάκου να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

660/11 Η αίτηση ημερ. 25.8.20 ορίζεται για Επίδοση στις 27.4.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

41/20 Η Αίτηση ορίζεται για Επίδοση την 6.4.2021 στις 9.00 π.μ.  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  26/2/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

24/21 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και οι δικηγόροι του Αιτητή θα ειδοποιηθούν από το 

Πρωτοκολλητείο.  

 

571/19 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 2.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η 

παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων στις 2.4.21 κρίνεται απαραίτητη.  

 

853/19 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για επίδοση στις 7.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

1754/20 – Αίτηση ημερ. 6.10.20 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται για οδηγίες στις 11.3.21 και ώρα 9:00.  Εκείνη την ημερομηνία ο 

δικηγόρος της Εναγομένης να τοποθετηθεί για το ότι στον φάκελο της υπόθεσης δεν βρίσκεται 

καταχωρημένο παράρτημα εκ μέρους της Εναγομένης.  Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

222/20 

Η αίτηση /έφεση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Καθ΄ ης/Εφεσίβλητης και εναντίον της 

Αιτήτριας/Εφεσείουσας όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και 

θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.  

199/17 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 12.1.22  και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.    

 

3367/14 

Η αγωγή εναντίον του Εναγομένου  1 απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα και ανεπιφύλακτα.  

Κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα.  
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502/11 – Αίτηση ημερ. 6.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 23.4.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

1688/17 – Αίτηση ημερ. 20.11.20 

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

12.4.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

191/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στην κληρονόμο Έλενα Φρίξου στις 23.4.21 και ώρα 9:00.  Μέχρι τότε 

να καταχωρηθεί συμπληρωματική ένορκη δήλωση της Χρυσοβαλάντω Αγά για να παρουσιασθεί 

πιστοποιητικό θανάτου και κληρονόμων.   

 

478/12 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 26.4.21 και ώρα 9:00.  Διαχειριστές παρόντες. 

 

327/20 

Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 24.3.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Μέχρι τότε να 

καταχωρηθεί συμπληρωματική ένορκη δήλωση της κυρίας Νέδας Ηροδότου για να παρουσιασθεί 

πιστοποιητικό θανάτου και κληρονόμων.  

 

586/20 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 8.3.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. Η 

παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

178/15 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 9.4.21 και ώρα 9:00. ΄Ενσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και 

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

αίτησης.  Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η Αίτηση 1 – 5 τα οποία να 

παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι νεοτέρων οδηγιών του Δικαστηρίου.  

 

1242/17 – Αίτηση ημερ. 16.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό στις 2.3.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Η 

παρουσία του δικηγόρου των Αιτητών κρίνεται απαραίτητη.  
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4248/14 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 26.4.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα για την αγωγή.  Στις 

αιτήσεις ημερ. 11.11.19,  9.12.19  και 30.1.20 επιφυλάσσονται αποφάσεις.  Έξοδα των αιτήσεων στην 

πορεία των αιτήσεων.  
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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 26.02.2021 αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 1523/20 Η Αίτηση ημερ. 07.10.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

28.05.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1134/20 Η Αίτηση ημερ. 07.10.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

22.04.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 947/20 Η Αίτηση ημερ. 21.12.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

16.03.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 788/20 Κλήση για Οδηγίες 08.10.2020.  Ενάγοντες και Εναγόμενοι 

να αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη 

δίκη εντός 60 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας. Η Αγωγή και η 

Κλήση για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 27.05.2021 στις 

9:00 π.μ. για να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές για τα 

υπόλοιπα αιτήματα του Τύπου 25.  Αν δεν τοποθετηθούν 

θα θεωρείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί.  

Αγωγή αρ. 349/20 Η Αίτηση ημερ. 14.07.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων.   

Αγωγή αρ. 2867/19 Ορίζεται για Οδηγίες 26.05.2021 στις 9:00 π.μ. Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθούν 4 

μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2516/19 Κλήση για Οδηγίες 07.10.2020.  Ενάγοντες και Εναγόμενοι 

να αποκαλύψουν τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη 

δίκη εντός 60 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

αντίγραφα εντός της ίδιας προθεσμίας. Η Αγωγή και η 

Κλήση για Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες 27.05.2021 στις 

9:00 π.μ. για να τοποθετηθούν οι δύο πλευρές για τα 

υπόλοιπα αιτήματα του Τύπου 25.  Αν δεν τοποθετηθούν 

θα θεωρείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί. 

Αγωγή αρ. 2403/19 Η Αίτηση ημερ. 07.10.2020 ορίζεται για Εξέταση 09.03.2021 
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στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη.   

Αγωγή αρ. 2335/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 08.10.2020 ορίζεται για 

Επίδοση 18.03.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1911/19 Η Αίτηση ημερ. 16.02.2021 ορίζεται για Εξέταση 08.03.2021 

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

Αγωγή αρ.  1670/19 Ορίζεται για Οδηγίες 14.05.2021 στις 9:00 π.μ. Η 

συμμόρφωση και των δύο πλευρών με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου να γίνει 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 340/19 Η Αίτηση ημερ. 20.11.2020 ορίζεται για Οδηγίες 21.05.2021 

στις 9:00 π.μ. Οι συνήγοροι να φροντίσουν να τεθούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου οι αγωγές των οποίων ζητείται η 

συνένωση.   

Αγωγή αρ. 275/19 Ορίζεται για Ακρόαση 13.12.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1505/18 Ορίζεται για Ακρόαση 09.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1198/17  Εκδόθηκε διάταγμα μηνιαίων δόσεων.   

Αγωγή αρ. 419/17 Η Αίτηση ημερ. 19.02.2020 ορίζεται για Αγορεύσεις 

(τελευταία φορά) 26.03.2021 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3455/16 Στην Αίτηση ημερ. 17.11.2020 εκδίδεται διάταγμα ως οι 

Παρ. Α και Β της αίτησης.  Τροποποιημένο κλητήριο και 

οπισθογράφηση απαίτησης να καταχωρηθούν εντός 15 

ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος.  Στη συνέχεια να 

ακολουθηθούν οι θεσμοί.   

Αγωγή αρ. 949/16 Ορίζεται για Οδηγίες 03.06.2021 στις 9:00 π.μ. έτσι ώστε να 

ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την τροποποίηση του τίτλου 

και την αντικατάσταση του εναγόμενου 1 με τον 

Διαχειριστή της περιουσίας.   

Αγωγή αρ. 4187/15 Ορίζεται για Έλεγχο του εντάλματος σύλληψης 24.05.2021 

στις 9:00 π.μ. (τελευταία φορά).  

Αγωγή αρ. 2886/15 Ορίζεται για Ακρόαση 11.11.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3752/14 Η Αγωγή και η Αίτηση ημερ. 01.09.2020 ορίζονται για 

Οδηγίες 26.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2873/14 Ορίζεται για Ακρόαση 22.10.2021 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1918/13 Ορίζεται για Οδηγίες 19.04.2021 στις 9:00 π.μ. Οι 

συνήγοροι των εναγομένων να ενημερώσουν κατά πόσο θα 

προχωρήσουν με τροποποίηση του τίτλου της αγωγής.   

Αγωγή αρ. 4448/09 Η Αίτηση ημερ. 09.11.2020 ορίζεται για Επίδοση 

18.05.2021 στις 9:00 π.μ.  
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Εταιρεία 600/20 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 14.05.2021 στις 9:00 π.μ. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Η πλευρά των 

Αιτητών να διευκρινίσει κατά πόσο η αίτηση επιδόθηκε 

στον Έφορο Εταιρειών.   

Εταιρεία 28/21 Το Αιτητικό Α της Αίτησης ημερ. 11.02.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται.  Εκδίδεται διάταγμα ως οι Παρ. Β, Γ και Δ της 

αίτησης.   

Εταιρεία 430/16  Στην Αίτηση ημερ. 08.05.2019 τα εντάλματα σύλληψης των 

Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 να ενεργοποιηθούν μετά τις 

15.03.2021.  Ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

31.03.2021 στις 12:00 μ.μ. Την ίδια ημερομηνία ορίζονται 

για Έλεγχο τα εντάλματα σύλληψης.  Η παρουσία των Καθ’  

ων η Αίτηση 1 και 2 κρίνεται απαραίτητη.   

Γεν. Αίτηση 337/20 Ορίζεται για Εξέταση 11.03.2021 στις 9:00 π.μ. Ο δικηγόρος 

των Αιτητών να είναι παρών.  

Γεν. Αίτηση 145/20 Ορίζεται για Εξέταση 11.03.2021 στις 9:00 π.μ. Παρουσία 

δικηγόρων απαραίτητη.   

Γεν. Αίτηση 53/18 Ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 15.04.2021 

στις 11:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 668/14 H Αίτηση ημερ. 17.09.2020 ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 

φορά) 20.05.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 107/14 Η Αίτηση ημερ. 17.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 19.05.2021 

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

Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’  ων η 

Αίτηση 1 και 2 τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι 

τότε.  Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 και 2 έχουν ενημερωθεί 

τηλεφωνικώς για την ημερομηνία που έχει δοθεί.   

Γεν. Αίτηση 529/12 Η Αίτηση ημερ. 17.09.2020 ορίζεται για Επίδοση 

25.05.2021 στις 9:00 π.μ. (τελευταία φορά).  

Παραπομπή 48/13 

                       49/13 

                       50/13 

                       51/13 

Ορίζονται για Ακρόαση 22.04.2021 στις 11:00 π.μ. Θα 

υπάρχει χρόνος ν’ ακουστούν.   
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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 26/02/21 

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 371/18 – Aίτηση ημερ. 30/07/19 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

Το Ε/Σ εναντίον της καθ’ ης η αίτηση ακυρώνεται. 

 

Αρ. Αγωγής 1745/18 – Αίτηση ημερ. 13/12/19 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

Το Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.1 ακυρώνεται. 
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Αρ. Αγωγής 512/19 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 07/10/20 

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διάταγμα  αποκάλυψης εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα 

και όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν εντός της ίδιας περιόδου.  

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως ο ενάγοντας αρ.2 εξεταστεί από ιατρό της επιλογής της εναγόμενης 

εντός 40 ημερών από σήμερα. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 26/04/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4588/09 – Αίτηση ημερ. 03/07/20 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.1 και η αίτηση αποσύρεται άνευ 

βλάβης εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.2 και χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1977/18 – Αίτηση ημερ. 09/11/20 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 15/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2988/14 

Η αγωγή αναβάλλεται λόγω έλλειψης χρόνου του δικαστηρίου. Ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το 

συμβιβασμό στις 18/03/21 και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3575/15 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 09/06/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2231/20 – Αίτηση ημερ. 26/11/20 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 16/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 188/20 

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος καταχωρίσει και παραδώσει στην άλλη πλευρά κατάλογο 

μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας εντός 40 ημερών από σήμερα. 

Το αιτητικό για παραδοχές γεγονότων από πλευράς ενάγοντα απορρίπτεται λόγω μη προώθησης. 

Το αιτητικό περαιτέρω λεπτομέρειες από πλευράς εναγόμενου αποσύρεται και απορρίπτεται. 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3707/14 

Αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση στις 25/06/21 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 1507/20 – Αίτηση ημερ. 04/09/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 21/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί τουλάχιστον 15 μέρες προηγουμένως και αντίγραφο να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 819/19 – Αίτηση έρευνας ημερ. 06/02/20 

Η υπόθεση έγινε στην παρουσία του καθ’ ου η αίτηση αρ.2 και δικηγόρου του Αιτητή. 

Εκδόθηκε εκ συμφώνου διάταγμα εναντίον του καθ’ ου η αίτηση αρ.2, πλέον έξοδα. Η αίτηση για την 

καθ’ ης η αίτηση αρ.1 αποσύρθηκε άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2380/19 – Αίτηση ημερ. 29/01/20 και ημερ. 10/12/19 

Αμφότερες οι αιτήσεις αποσύρονται και απορρίπτονται με έξοδα στην κάθε μια υπερ της Αιτήτριας και 

εναντίον των καθ’ ων η αίτηση, όπως υπολογιστούν και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο 

τέλος της διαδικασίας. 

 

Αρ. Αγωγής 1245/19 – Κλήση για οδηγίες 

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα  αποκάλυψης εγγράφων εντός 40 ημερών από 

σήμερα και όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν εντός της ίδιας περιόδου.  

Τα υπόλοιπα αιτητικά των παραρτημάτων των διαδίκων επιφυλάσσονται και αυτοί να τοποθετηθούν 

επ’ αυτών κατά την επόμενη δικάσιμο. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21/04/21 και ώρα 9:00. Την ίδια μέρα ορίζεται για οδηγίες και η 

κλήση για οδηγίες. 

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1625/19  

Ο χρόνος καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα για τους εναγόμενους και όπως εντός της ίδιας περιόδου παραδώσουν αντίγραφα των 

εγγράφων που αποκαλύψουν στην άλλη πλευρά. 

Περαιτέρω δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι καταχωρίσουν κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εντός 45 ημερών από σήμερα, και όπως εντός της ίδιας περιόδου παραδώσουν αντίγραφα 

αυτών στην άλλη πλευρά. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 22/04/21 και ώρα 9:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 



20 

 

Αιτ. Εταιρείας 233/19 

Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται στις 16/04/21 και ώρα 9:00 για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις. Χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1672/20 – Κλήση για οδηγίες ημερ 07/10/20  

Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα  αποκάλυψης εγγράφων εντός 40 ημερών από 

σήμερα και όπως οι διάδικοι επιθεωρήσουν τα έγγραφα που αποκαλύψουν εντός της ίδιας περιόδου.  

Τα υπόλοιπα αιτητικά των παραρτημάτων των διαδίκων επιφυλάσσονται και αυτοί να τοποθετηθούν 

επ’ αυτών κατά την επόμενη δικάσιμο. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21/04/21 και ώρα 9:00. Την ίδια μέρα ορίζεται για οδηγίες και η 

κλήση για οδηγίες. 

Έξοδα κλήσης και αγωγής στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 204/13 – αίτηση ημερ 06/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 26/04/21 και ώρα 9:00. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

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

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 344/19 – Αίτηση ημερ. 06/11/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 16/04/21 και ώρα 9:00 προκειμένου να τεθεί ενώπιον μου ο 

φάκελος της υπόθεσης 345/19. 

Ο ενάγοντας στην παρούσα και τριτοδιάδικος στην αγωγή 345/19 να καταχωρήσουν ένσταση 

τουλάχιστον 5 μέρες πριν.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 385/18 

Δίδονται οδηγίες όπως: 

Η ενάγουσα καταχωρίσει και παραδώσει την ένορκη γραπτή μαρτυρία της εντός 40 ημερών από 

σήμερα και η εναγόμενη εντός 40 ημερών από την παράδοση της γραπτής μαρτυρίας της Ενάγουσας. 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 14/06/21 και ώρα 9:00. 

Χωρίς έξοδα. 

 

Αίτ. Εταιρείας 5/15 – Αίτηση ημερ. 04/11/20 

Ορίζεται για επίδοση στις 28/04/21 και ώρα 9:00. Χωρίς έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 1206/14 

Αναβάλλεται και ορίζεται για ακρόαση την 01/06/14 και ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2562/19 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 23/03/21 και ώρα 9:00. Ένσταση μέχρι τότε. 

Έξοδα υπερ της αιτήτριας και εναντίον του καθ’ ου η αίτηση. 

Η πλευρά της Αιτήτριας να τοποθετηθεί μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία κατά πόσο θα προωθηθεί η 

εκκρεμούσα αίτηση ενόψει των όσων έχουν αναφερθεί από την άλλη πλευρά. 

 

Αρ. Αγωγής 1902/20 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον του εναγόμενου αρ.1 η οποία θα είναι αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα με 

τον εναγόμενο 2 που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση. 

 

Αρ. Αγωγής 3318/12 

Παραμένει για οδηγίες για να δηλωθεί ο συμβιβασμός στις 04/03/21 και ώρα 10:00. Χωρίς έξοδα. 

 

----------------------------------------------- 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    
 

Ημερομηνία: 26.02.2021 
 

Λόγω των υγειονομικών μέτρων 

που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση του 

Covid-19, το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν ειδοποιηθούν 

διαφορετικά 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.16/2005 Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση 3, 4, 5, 6 και 7, τα οποία, ενόψει των υγειονομικών 
μέτρων, να μην εκτελεστούν μέχρι να δώσει διαφορετικές 
οδηγίες για ενεργοποίηση το Δικαστήριο. Η αίτηση ορίζεται 
για Οδηγίες/έλεγχο την 03.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.288/2009 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης, 
χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.554/2009 Άδεια δίδεται, η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, 
άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.43/2011 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 03.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2127/2012 Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα, απόφαση επιφυλάσσεται ως 
προς τα έξοδα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 191/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (για να αρχίσει) την 
21.04.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Σε 
περίπτωση διευθέτησης, να ενημερωθεί το Δικαστήριο, για να 
διαθέσει την ημερομηνία του. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 2066/2013 Φαίνεται ότι είναι ορισμένη η αγωγή και 19.03.2021 ώρα 
9:00 π.μ., παραμένει εκείνη την ημερομηνία, χωρίς έξοδα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 3365/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.06.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 5604/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 07.06.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 4214/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.09.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 43/2016 Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται  ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 649/2016 Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 03.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 10 ημέρες 
προηγουμένως, έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του 
Ενάγοντος/Αιτητή. 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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13.  ΑΓΩΓΗ 218/2018 Η αγωγή ήταν ορισμένη για Ακρόαση την 02.02.2021, 
ωστόσο δεν είχε τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τότε, τέθηκε 
σήμερα. Ορίζεται για προγραμματισμό την 11.03.2021 
ώρα 8:30 π.μ., οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο 
εάν έχουν υπάρχουν ή όχι τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα, που θα πρέπει να ακουστούν. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2888/2018 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό την επίτευξη 
συμβιβασμού, την 02.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 3049/2018 Είχαν δοθεί οδηγίες για ονομαστικούς καταλόγους/συνόψεις 
μαρτυρίας, δεν ακολουθήθηκαν. Η αγωγή παραμένει για 
Οδηγίες την 03.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., με τις ίδιες 
οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα η Ενάγουσα να 
καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη 
μαρτυρίας και ακολούθως η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον 
δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Χωρίς έξοδα. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 498/2019 Οι Εναγόμενοι εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να 
καταχωρίσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 
της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες την 03.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία, αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων. Τυχόν άλλα 
προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 562/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.12.2021 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 821/2019 Η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός περαιτέρω 60 ημερών 
από σήμερα να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων (αντίγραφα να επισυνάψουν στον κατάλογο 
εγγράφων). Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 03.06.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1046/2019 Οι Εναγόμενοι εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να 
καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 
(αντίγραφα να επισυνάψουν στον κατάλογο εγγράφων), και 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας 
του κάθε μάρτυρα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
02.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι 
εναντίον της Ενάγουσας. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1100/2019 

ΑΓΩΓΗ 1181/2019 

Οι συνενωμένες αγωγές παραμένουν για Οδηγίες την 
04.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., μέχρι τότε, να καταχωριστούν 
και στις δύο αγωγές τυχόν έγγραφα για τα οποία είχαν δοθεί 
προηγούμενα οδηγίες, και να ολοκληρωθεί η προδικασία, με 
την προώθηση τυχόν άλλων προδικαστικών αιτημάτων, ώστε 
οι αγωγές να οριστούν για ακρόαση την επόμενη δικάσιμο. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1182/2019 Εκδίδεται διάταγμα για παράταση του χρόνου 
καταχώρησης κλήσης για Οδηγίες από πλευράς της 
Εναγόμενης/εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσας ως το Α της 
αίτησης, τα έξοδα της αίτησης να ακολουθήσουν το 
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αποτέλεσμα της αγωγής. Η αγωγή, βάσει της κλήσης για 
Οδηγίες του Ενάγοντος, παραμένει για Οδηγίες την 
03.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., για να συμπορευτεί με την 
κλήση για Οδηγίες που θα καταχωριστεί από την 
Εναγόμενη/εξ ανταπαιτήσεως Ενάγουσα, η οποία επίσης να 
οριστεί την ίδια ημερομηνία. Έξοδα της αγωγής σήμερα στην 
πορεία, αλλά όχι εναντίον του Ενάγοντος (εάν η πλευρά του 
Ενάγοντος επιμένει ως προς οποιοδήποτε άλλο αίτημά της, 
που δεν απέσυρε ρητά, να αγορεύσει την επόμενη δικάσιμο). 
Σημ.: στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει παράρτημα 
της Εναγόμενης στην Κλήση για Οδηγίες του Ενάγοντος, να 
καταχωριστεί μαζί με την κλήση για Οδηγίες της Εναγόμενης. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1397/2019 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, ο 
Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
(έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 
02.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
  

23.  ΑΓΩΓΗ 1431/2019 Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες την 03.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., με τις ίδιες οδηγίες ως προς τις ένορκες 
αποκαλύψεις εγγράφων, να καταχωριστούν εντός 60 ημερών 
από σήμερα. Χωρίς έξοδα. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 1769/2019 Η αίτηση αναφορικά με τους Εναγόμενους 2, 3, 4 και 5 
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον αυτών ως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της 
αγωγής. Η αίτηση αναφορικά με τους Εναγόμενους 1 και 6 
ορίζεται για Απόδειξη την 02.04.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
υπεράσπιση το αργότερο 7 ημέρες προηγουμένως, έξοδα 
στην πορεία. Η Εναγόμενη 1 να ειδοποιηθεί από το 
Πρωτοκολλητείο. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 1967/2019 Η αίτηση απορρίπτεται (έχει καταχωριστεί εμφάνιση την 
24.02.2021 πριν από την έκδοση κάποιας απόφασης) με 
έξοδα υπέρ της Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον του 
Εναγόμενου/Καθ’ ου η αίτηση όπως υπολογιστούν/εγκριθούν 
στο τέλος της αγωγής. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 2385/2019 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο 
Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, ο 
Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
(έλεγχος των ως άνω και περαιτέρω οδηγίες) την 
02.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 2480/2019 Η αγωγή παραμένει για διευθέτηση την 07.04.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 2598/2019 Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 02.06.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
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29.  ΑΓΩΓΗ 2718/2019 Άδεια δίδεται στους συνήγορους του Εναγόμενου να 
αποσυρθούν. Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 
03.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 10 
ημέρες προηγουμένως, έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του 
Ενάγοντος/Αιτητή. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 41/2020 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, ο 
Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, ο 
Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 40 ημερών. Εντός των ίδιων προθεσμιών, να 
γίνει ανταλλαγή εγγράφων που έτυχαν αποκάλυψης. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες (έλεγχος των ως άνω και 
περαιτέρω οδηγίες) την 02.06.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα να 
προωθηθούν ως τότε. 
 

31.  ΑΓΩΓΗ 238/2020 Η αγωγή ήταν ορισμένη ενώπιον του Δικαστηρίου την 
02.02.2021, ωστόσο δεν τέθηκε ενώπιον του τότε, τέθηκε 
σήμερα. Είναι ήδη ορισμένη για Οδηγίες και την 
17.03.2021 ώρα 8:30 π.μ., να παραμείνει τότε. 
 

32.  ΑΓΩΓΗ 824/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 21 Α, Β της ένορκης 
δήλωσης, πλέον για τα έξοδα, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν. 
 

33.  ΑΓΩΓΗ 934/2020 Η αίτηση ημερομηνίας 09.11.2020 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Εναγόμενου και εναντίον 
του Ενάγοντος όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της 
διαδικασίας της αγωγής. 
 

34.  ΑΓΩΓΗ 1181/2020 Ό,τι εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου είναι η αίτηση 
ημερομηνίας 06.07.2020 βάσει της οποίας εκδόθηκε το 
διάταγμα ημερομηνίας 07.07.2020. Στον φάκελο του 
Δικαστηρίου δεν εντοπίζεται ένσταση στην αίτηση αυτή. Η 
αίτηση ήταν ορισμένη για Ακρόαση σήμερα. Παραμένει για 
Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 08.04.2021 ώρα 
8:30 π.μ., που η υπόθεση είναι ορισμένη ενώπιον του 
Δικαστηρίου και για άλλο λόγο, ένσταση να καταχωριστεί 
εντός 20 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι 
εναντίον των Αιτητών. Το διάταγμα ημερομηνίας 07.07.2020 
παραμένει σε ισχύ ως τότε. Τυχόν αιτήματα της πλευράς των 
Εναγόμενων να υποβληθούν με δικονομικά αποδεκτό τρόπο 
μέχρι τότε. 
 

35.  ΑΓΩΓΗ 1309/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 02.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 10 ημέρες προηγουμένως, 
έξοδα στην πορεία. 
 

36.  ΑΓΩΓΗ 1805/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 02.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 10 ημέρες προηγουμένως, 
έξοδα στην πορεία.  
 

37.  ΑΓΩΓΗ 1937/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 22.03.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
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38.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29/2021 Αίτηση για οδηγίες: Η αίτηση εγκρίνεται και η κυρίως αίτηση 
ορίζεται αυθημερόν για ακρόαση. Αίτηση για Τροποποίηση 
Ιδρυτικού Εγγράφου: η αίτηση εγκρίνεται και η 
τροποποίηση επικυρώνεται. Δίδονται οδηγίες για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 7(6) του περί Εταιρειών Νόμου 
Κεφ. 113.  Ο χρόνος συμμόρφωσης καθορίζεται σε 15  μέρες 
από τη σύνταξη του διατάγματος.  Καμιά διαταγή ως προς τα 
έξοδα. 
 

39.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56/2021 Εκδίδεται διάταγμα ως το 1 της αίτησης, υπό τον όρο ότι η 
εγγραφή δεν θα επηρεάσει δικαιώματα άλλων προσώπων που 
αποκτήθηκαν πριν να λάβει χώρα η εγγραφή. Χωρίς έξοδα. 
 

 

1. Υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο συμπληρωμένο Πινάκιο για κάποιο λόγο δεν ήταν πάνω στο Πινάκιο της ημέρας και δεν έχουν έρθει ενώπιον του Δικαστηρίου. Όταν θα 

έρθουν, θα τους επιληφθεί το Δικαστήριο. 

 

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

αναγκαστικά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το Δικαστήριο ενημερωθεί σχετικά.  

 

3. Σε περίπτωση που ενημερώνονται οι δικηγόροι μέσω Πινακίου ότι ορίζεται μια υπόθεση για να αρχίσει, εννοείται ότι δεν θα λαμβάνουν εκ νέου ενημέρωση 7 ημέρες 

προηγουμένως. Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν λόγω της παλαιότητάς τους. Εάν υφίσταται κώλυμα για την έναρξη ή συνέχιση μιας 

ακρόασης, να υπάρχει επικοινωνία.  

 

4. Σε περίπτωση που δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους που δεν έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας ούτε είναι ήδη ταχείας εκδίκασης, 

είτε γιατί αφορούν μόνο σε νομικά ζητήματα είτε γιατί υπάρχει μόνον 1 μάρτυρας/σύντομη μαρτυρία είτε γιατί επιθυμούν να εκδικαστούν ως ταχείας εκδίκασης/με γραπτή 

μαρτυρία, κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας με τους αντιδίκους τους, να ενημερώσουν το Δικαστήριο, ώστε να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί παράλληλος πίνακας 

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

ακούγονται/ολοκληρώνονται στα ενδιάμεσα αυτών που έχουν μεν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας αλλά η ακρόαση των οποίων μπορεί να διαρκεί λόγω έκτασης της 

μαρτυρίας τους. 

 

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

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΧΧ Διευθετήθηκε 

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 21.04.2021 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 26.02.2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 5087/11 Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 23.6.20  

Καθ’ ου η αίτηση 1 παρών 

Για τον καθ’ ου η αίτηση 2, η αίτηση ορίζεται για Επίδοση την 

19.4.2021 στις 9.00.  Για τον καθ’ ου η αίτηση 4, η αίτηση 

ορίζεται για Έλεγχο του Ε/Σ ενόψει της μη εμφάνισης του, την 

ίδια ημέρα. Για τον καθ’ ου η αίτηση 1, η αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες την ίδια ημέρα.  Ένσταση μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

2. Αγωγή 5940/10 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ ημ. 30.11.20 αναφορικά 

με το ΜΕΜΟ ΕΒ455/11 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

3. Γεν. Αιτ. 850/09 Η αίτηση ημ. 6.11.20 ορίζεται για Επίδοση την 25.2.2021 στις 

9.00 

4. Γεν. Αιτ. 209/13 Η αίτηση ημ. 6.11.20 ορίζεται για Οδηγίες την 10.5.2021 στις 

9.00.  Ένσταση μέχρι τότε.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου 

το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο ενόψει της δήλωσης του 

συνηγόρου του. 

5. Γεν. Αιτ. 180/94 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 16.2.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Καμία 

διαταγή ως προς τα έξοδα. 

6. Αγωγή 2327/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.. 

7. Αγωγή 420/17 Η κλήση για οδηγίες ημ. 6.10.20 ορίζεται για Επίδοση την 

30.3.2021 στις 9.00.  Η αίτηση ημ. 6.10.20 για τροποποίηση του 

τίτλου και προσθήκη εναγομένου ορίζεται την ίδια μέρα για 

Επίδοση. 

8 Αγωγή 5775/14 Η αίτηση ημ. 3.3.20 ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις την 16.4.2021 στις 11.00.  Η αγωγή παραμένει για 
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Οδηγίες την ίδια ημέρα.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

2.4.2021.  Χωρίς έξοδα. 

9. Αγωγή 2208/14 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 4.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

10. Αγωγή 1470/13 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 3.6.2021 στις 11.00.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αγωγή 1140/20 Οι δικηγόροι των αιτητών αναφέρουν ότι για την αίτηση ημ. 

6.11.20 ο εναγόμενος 1 είναι ενημερωμένος για την ημερομηνία 

και ζητά χρόνο για καταχώριση υπεράσπισης.  Στο φάκελο του 

Δικαστηρίου δεν φαίνεται να υπάρχει ένορκη δήλωση επίδοσης.  

Μέχρι την επόμενη φορά η ένορκη δήλωση επίδοσης να 

βρίσκεται κατατεθειμένη στο φάκελο του Δικαστηρίου.  Ένεκα 

της αναφοράς ότι ο εναγόμενος δεν έχει ένσταση στην 

καταχώρηση της υπεράσπισης του ως αναφέρουν οι δικηγόροι 

των εναγόντων η αίτηση ορίζεται ξανά για Οδηγίες την 2.4.2021 

στις 9.00.  Έκθεση υπεράσπισης εκ μέρους του εναγομένου 1 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  Σε περίπτωση 

που δεν καταχωρηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου η ένορκη 

δήλωση επίδοσης της αίτησης δεν θα επιτραπεί η συνέχιση της 

διαδικασίας. 

12. Αγωγή 2197/20 Η αίτηση ημ. 8.2.21 εναντίον των εναγομένων 2 και 3 

αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρισης νέας.  Χωρίς έξοδα.   

13. Αγωγή 2751/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

του δικαιώματος καταχώρισης νέας.  Χωρίς έξοδα.   

14. Αγωγή 2707/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

του δικαιώματος καταχώρισης νέας.  Χωρίς έξοδα.   

15. Συν. Αγ. 2281/14 

& 2282/14 

Οι αγωγές ορίζονται για Δήλωση συμβιβασμού την 29.3.2021 

στις 9.00. 

16. Αγωγή 229/13 Η αίτηση ημ. 14.9.20 ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις την 18.3.2021 στις 9.00.  Στο φάκελο του 

δικαστηρίου δεν φαίνονται καταχωρημένες οι αγορεύσεις ούτε 

οποιαδήποτε ενημέρωση έχει λάβει το Δικαστήριο από τους 

δικηγόρους. 

17. Αγωγή 1350/20 Η αίτηση ημ. 8.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

και χωρίς έξοδα.   

18. Αγωγή 1938/20 Η αίτηση ημ. 16.2.21 ορίζεται για Οδηγίες την 11.3.2021 στις 

9.00 έτσι ώστε οι δικηγόροι των εναγόντων-αιτητών να 

τοποθετηθούν ως προς το ζήτημα του περί Πολιτικής Δικονομίας 

τροποποιητικός (Αρ. 6) διαδικαστικός κανονισμός του 20 
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Σημ. Για την Αγωγή αρ. 5792/13, την Αίτηση αρ. 26/21 και την Αίτηση αρ. 32/21 θα ενημερωθείτε την 
Δευτέρα 01.03.2021. 

 
 

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. 

αναφορικά με την αναστολή των προθεσμιών λόγω της 

πανδημίας. 

19. Αγωγή 1230/16 Αίτηση ημ. 8.2.21 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

20. Αγωγή 552/19 Αίτηση ημ. 17.6.20 

Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των εναγομένων 1 και 2.  Η αίτηση ημ. 

17.6.20 εναντίον των εναγομένων 1 και 2 ορίζεται για Έλεγχο 

του Ε/Σ την 2.6.2021 στις 9.00. 

21. Αγωγή 2140/19 Η αίτηση ημ. 5.2.20 ορίζεται για Έλεγχο του Ε/Σ την 1.6.2021 

στις 9.00. Καμία διαταγή για έξοδα. 

22. Αγωγή 1936/17 Η αίτηση ημ. 21.3.19 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

του δικαιώματος καταχώρισης νέας.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

23. Αγωγή 2276/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.10.2021 στις 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

24. Αγωγή 1457/20 Η αίτηση ημ. 22.9.20 ορίζεται για Οδηγίες την 9.4.2021 στις 

9.00. Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Οι 

δικηγόροι να ξεκαθαρίσουν με ηλεκτρονικό τους μήνυμα με 

κοινοποίηση στην άλλη πλευρά εάν πράγματι η αίτηση έχει 

επιδοθεί. Καμία από τις δυο πλευρές δεν έχει στείλει 

ενημερωτικό μήνυμα προς το Δικαστήριο.  Χωρίς έξοδα. 

Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Αγ. 4463/12 22.03.21 Συνεχιζόμενη 

 

2. Αγ. 2357/12 19.03.21 Συνεχιζόμενη 

3. Αγ. 374/12 05.03.21  Συνεχιζόμενη 

4. Αγ. 3413/12 04.03.21 Συνεχιζόμενη 

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

ΧΡ. ΠΑΡΠΟΤΤΑ, Ε.Δ. 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 04.02.2021  και των Διαταγμάτων 

του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια προσπάθειας παρεμπόδισης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 οι 

υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 26.02.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

14396/18 ορίζεται για ακρόαση στις 20.09.2021 στις (10:30) 

15835/18 ορίζεται για ακρόαση για στις 21.09.2021  στις (10:30) 

24762/19 ορίζεται για ακρόαση στις 22.09.2021 στις (10:30) 

7425/20  ορίζεται για ακρόαση στις 23.09.2021 στις (10:30) 

 
 

(Όλα τα εντάλματα σύλληψης παραμένουν ανεκτέλεστα) 
 
 

Επίδοση: (ορίζονται για επίδοση στις  23.04.21 στις 9 π.μ.) 

16264/20 

16265/20 

16266/20 

16267/20 

16268/20 

16269/20 

16270/20 

16271/20 

16272/20 

16273/20 

16274/20 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αποσύρθηκαν: 

18866/19 

11757/20 

12169/20 

12173/20 
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Ν. ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗ 

26/2/2021 

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 26.02.21 ενώπιον της κας Μαθηκολώνη, ορίστηκαν ως 

ακολούθως: 

 

1734/18 ακρόαση για κατ.  στις  2.7.21  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. 

 

3117/19 ακρόαση για κατ.  στις  23.4.21  και ώρα 10.30 π.μ.  

 

1148/21 επίδοση στις 26.4.21 

 

17225/20 επίδοση στις 26.4.21 

 

 

Το Δικαστήριο επιλήφθηκε των υπολοίπων υποθέσεων στην αίθουσα 
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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 26.2.21 

ορίζονται ως ακολούθως: 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

12117/18 ορίζεται 16.6.21 (10:30)  

13365/18 ορίζεται στις 16.6.21 (10:30)  

21189/18 ορίζεται στις 18.6.21 (10:30)  

13675/20 ορίζεται στις 16.6.21 (10:30)  

6315/19 ορίζεται στις 18.6.21 (10:30)  

3059/19 ορίζεται στις 14.6.21 (10:30)  

3628/20 ορίζεται στις 16.6.21 (10:30)  

 

Η νομική αρωγή 643/20, ορίζεται στις 8.4.21 (09:00) 

Η νομική αρωγή 741/20 ορίζεται στις 6.4.21 (09:00) 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

11055/20 ορίζεται 6.4.21 (09:00)  

 

ΕΠΙΔΟΣΗ – 6.4.21 

167165/20 
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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 

26.2.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ 

8187/17 oρίζεται για ακρόαση για Κ1 και Κ3 στις 15.6.21 (10:30) 

15669/18 ορίζεται στις 14.6.21 (10:30) (Ακρόαση κ/ρια 3 και Γ+Π Κ/ριες 1, 2, 4 και 5)  

15963/19 ορίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 (10:30) 

8076/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 (10:30)  

12354/20 ορίζεται για ακρόαση στις 14.6.21 (10:30)  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

17236/20 στις 22.3.21 (09:00) 

 

 

 (Όλα τα εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα)  

 

AΠΟΔΕΙΞΗ στις 18.3.21 (09:00) 

13271/20 

 

ΕΠΙΔΟΣΗ στις 28.5.21 (09:00) 

13688/20 

13689/20 

13690/20 

13691/20 

13692/20 

13693/20 

13694/20 

13695/20 

13696/20 

13697/20 

13698/20 
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ΕΠΙΔΟΣΗ στις 2.6.21 (09:00) 

16766/20 

16767/20 

16768/20 

16769/20 

16771/20 

16772/20 

16774/20 

16775/20 

16776/20 

 

Διακόπηκε η ποινική δίωξη 

16770/20 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

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

26 Φεβρουαρίου 2021 

 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4.2.2021 λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, οι υποθέσεις που ήταν ορισμένες στις 26.2.2021 ενώπιον του κ. Σ. Συμεού, 

Ε.Δ., ορίζονται ως εξής: 

 

● 4686/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

●  5145/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4230/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 3910/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 24.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6772/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 6816/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 7970/19 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1716/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 1949/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 2583/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 στις 9:00 π.μ. 

• 4955/20 ορίζεται για Ακρόαση στις 26.3.2021 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 18.06.21 στις 9:00 π.μ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 

…………………………………… 

Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 26.02.2021 ενώπιον του Ν. Φακοντή 

Ε.Δ. επαναορίζονται στις 09.04.2021 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 τηλεφωνικά στο 25806272 ή δια email 

mpanayi@dc.judicial.gov.cy  

 

 

 

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

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  26.2.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

TΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Διατροφή 244/20 – Απόδειξη 6.4.21 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι 5.4.21 

2. Διατροφή 51/18 – Δίδονται οδηγίες στους διάδικους όπως εντός 30 ημερών καταχωρήσει τη 

γραπτή μαρτυρία του ο Αιτητής και εντός περαιτέρω 30 ημερών από την παραλαβή, 

καταχωρήσει την ένορκη μαρτυρία της η Καθ΄ης η αίτηση.  Η Κυρίως ορίστηκε για Ακρόαση 

(Γραπτές Αγορεύσεις) στις 28.5.21. 

3. Περιουσιακές Διαφορές 9/07 – Αίτηση για ακύρωση καταδολιευτικών μεταβιβάσεων ορίστηκε 

για Ακρόαση στις 30.3.21 η ώρα 11.00 π.μ. 

4. Διατροφή 94/20 – Κυρίως για ΚΕΘ στις 9.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

5. Διατροφή 216/20 – ΚΕΘ 8.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

6. Περιουσιακές Διαφορές 48/19 – ΚΕΘ 20.4.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

7. Χρήση Στέγης 27/20 – ΚΕΘ 13.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

8. Περιουσιακές Διαφορές 51/20 – ΚΕΘ 20.4.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

9. Περιουσιακές Διαφορές 31/15 – Δήλωση Συμβιβασμού 15.4.21 (τελευταία φορά) 

10. Περιουσιακές Διαφορές 42/19 – Κυρίως και Προσωρινό διάταγμα ορίζονται για Επίδοση στις 

23.3.21.  (Σε περίπτωση που δεν επιδοθεί το διάταγμα θα ακυρωθεί)  Προσωρινό διάταγμα σε 

ισχύ. 

11. Ένταλμα διατροφής 49/18 – Εξέταση 19.3.21 (τελευταία φορά) 

12. Ένταλμα διατροφής 60/15 – Εξέταση 19.3.21 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

26 Φεβρουαρίου 2020 

 

 

 

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

1 
 

70/19 Διατροφή 12.4.21 Οδηγίες 
Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων να 
καταχωρηθούν μέχρι τότε 

2 374/20 Γονική 
Μέριμνα(Κυρίως 
3.11.20 και 
προσωρινό 
5.11.20) 

8.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 

3 
 

390/20 Γονική Μέριμνα 
 

19.4.21 ΚΕΘ 
Υπεράσπιση μέχρι τότε 
(Η καθ΄ης η αίτηση ήταν 
παρούσα και δήλωσε ότι 
έχει αίτηση νομικής 
αρωγής η οποία είναι 
ορισμένη 6.4.21) 

4 
 

439/20 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως 23.12.20 
και προσωρινό 
30.12.20) 

9.4.21 Επίδοση 
Το προσωρινό σε ισχύ 
μέχρι τότε 

5 
 

188/17  Ένταλμα 
Διατροφής 

5.3.21 (τελευταία 
φορά) 
 

ΚΕΘ 

6 
 

21/20 Περιουσιακές 
Διαφορές 

11.3.21 Δήλωση Συμβιβασμού 
(τελευταία φορά) 
Προσωρινό σε ισχύ μέχρι 
τότε 
Ένσταση και Υπεράσπιση 
μέχρι τότε 
 

7 
 

52/19 Περιουσιακές 
Διαφορές 

5.4.21 ΚΕΘ 
Συμπλήρωση 
δικογράφων μέχρι τότε 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες στις 26/02/21 ενώπιον της 

κας Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

600/15 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος 

του δικηγόρου της Αιτήτριας.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά 

όχι εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση. Η υπόθεση ορίζεται 

ξανά για Ακρόαση στις 25/06/21 η ώρα 10.30π.μ. 

 

610/16 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 05/11/21 η 

ώρα 10.30π.μ. 

863/16 

865/16 

866/16 

870/16 

872/16 

875/16 

876/16 

877/16 

130/18 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

404/17 

405/17 

406/17 

 

Το Δικαστήριο αναμένει από τις 10/09/20 την πλευρά των 

Αιτητών να καταχωρήσουν συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου στις 

10/07/20, 02/10/20 και 27/11/20. Οι Αιτητές να 

συμμορφωθούν μέχρι τις 05/04/21. Οι υποθέσεις ορίζονται 

για Οδηγίες στις 23/04/21 η ώρα 09.00π.μ. 

 

92/18 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 14/05/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 28/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 
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111/18 

 

 

 

 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εκ μέρους της Αιτήτριας και των Καθ’ ων η Αίτηση 1 να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 14/05/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 28/05/21 και ώρα 

9.00π.μ. 

 

351/20 

352/20 

 

 

 

 

Θα γίνουν ξεχωριστά πρακτικά. 

 

Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για οποιονδήποτε λόγο που αφορά την 

υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τη στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο τηλέφωνο 

25806188 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mpieri@dc.judicial.gov.cy ή να αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον 

αριθμό 22660551. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 26.2.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

590/16  Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για παλαιά υπόθεση.  Λόγω της πανδημίας 

ωστόσο, το Δικαστήριο δεν είναι σε θέση να επιληφθεί της παρούσας υπόθεσης λόγω παλαιότερων υποθέσεων 

των οποίων η ακρόαση έχει καθυστερήσει και το Δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί.  Πρόκειται για υποθέσεις 

του 2015 οι οποίες προηγούνται της παρούσας υπόθεσης.  Ως εκ τούτου, θα δοθεί νέα ημερομηνία για 

ακρόαση.  Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 11.5.2021, η ώρα 9.30 π.μ. 

335/19  Επανειλημμένως έχει δοθεί χρόνος για αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η 

Αίτηση με βάση τις οδηγίες που είχαν δοθεί από το Δικαστήριο στις 17.6.2020 με την ειδοποίηση ορισμού της 

υπόθεσης.  Για τελευταία φορά παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 31.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 5.4.2021,  ώρα 9.00 π.μ. 

245/19  Έχει καταχωρηθεί εμφάνιση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση στις 18.2.2021.  Δίδονται 

οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 2.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες στις 6.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

248/19  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Με βάση το πρακτικό ημερ. 12.1.2021, οι Καθ’ ων η 

Αίτηση θα έπρεπε να προβούν σε αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τις 22.2.2021.  Δεν 

το έπραξαν.  Ωστόσο, στις 24.2.2021 παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου η κα Μπριάνα και ζήτησε άδεια 

όπως προβεί σε αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Ανέφερε ότι η μη συμμόρφωση με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου ήταν για προσωπικούς λόγους, επικαλέστηκε δε και την αναστολή της περιόδου που 

έχει δοθεί λόγω πανδημίας.  Της έχει δοθεί η άδεια και έχει προβεί στην αποκάλυψη.  Δίδονται περαιτέρω 

οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 31.3.2021 και η 

υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 5.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

281/19 & 282/19 Οι υποθέσεις έχουν παραμείνει για οδηγίες με σκοπό τον εξώδικο συμβιβασμό, ή τον 

περιορισμό των επίδικων θεμάτων με την καταχώρηση παραδεκτών γεγονότων.  Δεν φαίνεται να έπραξαν 

οτιδήποτε οι συνήγοροι.  Οι συνήγοροι να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους, ή να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

για τον περαιτέρω προγραμματισμό της υπόθεσης. 

6/20  Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες.  Αναμένεται από τους συνηγόρους να ενημερώσουν το 

Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης είτε μέσω e-mail, είτε με την παρουσία τους στο 

Δικαστήριο. 

72/20  Με βάση το τελευταίο πρακτικό, μετά την αποκάλυψη εγγράφων ζητήθηκε και από τις δύο 

πλευρές χρόνος για ανταλλαγή εγγράφων με σκοπό την ετοιμασία και καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων.  Από 

τον φάκελο της υπόθεσης δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση.  Αναμένεται από τους συνηγόρους 

να ενημερώσουν σχετικά το Δικαστήριο είτε μέσω e-mail είτε με την παρουσία τους, για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης. 

139/20  Από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την αποκάλυψη 

εγγράφων και την καταχώρηση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων.  Από πλευράς της Αιτήτριας έχει 

καταχωρηθεί στις 10.2.2021 ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων.  Παρατείνεται ο χρόνος για κατάλογο 
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μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς της Αιτήτριας μέχρι τις 31.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 6.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

224/20  Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη εγγράφων από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Υπάρχει 

συμμόρφωση από τις 12.2.2021.  Ως εκ τούτου, δίδονται περαιτέρω οδηγίες για κατάλογο μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 5.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 8.4.2021, η ώρα 9.00 

π.μ. 

249/20  Είναι ορισμένη η αίτηση ημερ. 18.12.2020 για προδικαστική εκδίκαση των νομικών σημείων που 

εγείρονται στις παρ. 1 & 2 των γενικών λόγων εμφάνισης.  Έχει ενημερωθεί το Δικαστήριο από τη συνήγορο 

που εμφανίζεται για τους Αιτητές ότι θα προχωρήσει στην καταχώρηση ένστασης το συντομότερο.  Παρατείνεται 

ο χρόνος για καταχώρηση ένστασης μέχρι τις 9.3.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

11.3.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

283/20  Είχαν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Δεν φαίνεται να 

υπάρχει συμμόρφωση ούτε από πλευράς του Αιτητή, ούτε από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  Οι συνήγοροι 

να είναι παρόντες στο Δικαστήριο, ή να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους μέσω e-mail. 

285/20  Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  Δίδονται περαιτέρω οδηγίες για 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 5.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 8.4.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

290/20  Έχουν δοθεί οδηγίες για αποκάλυψη, επιθεώρηση και ανταλλαγή εγγράφων.  Υπάρχει 

συμμόρφωση από πλευράς της Αιτήτριας.  Δεν υπάρχει συμμόρφωση από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση.  

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 2.4.2021 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 7.4.2021, 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 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 26/02/21 

ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ, ορίζονται ως ακολούθως:  

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

399/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 2/4/2021.  Τυχόν 

από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν 

μέχρι την 26/3/2021. 

28/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 9/4/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

2/4/2021 για τις προθέσεις τους. 

186/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 9/4/2021.  Όλες οι 

πλευρές να ενημερώσουν το Δικαστήριο μέχρι την 

2/4/2021 για τις προθέσεις τους. 

323/18 Λόγω παλαιότερων υποθέσεων η ακρόαση αναβάλλεται, 

χωρίς έξοδα.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 

την 22/10/2021 η ώρα 10.00 π.μ. 

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

την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως επικοινωνήσουν με τη στενογράφο της Δικαστού κα Μαρία Ευαγγέλου στο 

τηλέφωνο 22369708 ή 24802756 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα mevangelou@idc.judicial.gov.cy, ή να 

αποστείλουν σχετικό τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 26/02/2021 

 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

 

Ε201/11 

Ορίζεται στις 4/3/21 στις 9.00 π.μ. για τη δήλωση του συμβιβασμού. 

Ο Καθ’ ου να είναι παρών. 

 

Ε36/17 

Αίτηση έρευνας ημ. 24/1/20 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 6/4/21 στις 9.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε14/19 

Αίτηση έρευνας ημ. 29/1/20 

Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί. 

Να γίνει προσπάθεια από την Αιτήτρια να βρεθεί νέα διεύθυνση επίδοσης.  Η αίτηση ορίζεται στις 23/4/21 για 

έλεγχο του εντάλματος. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε15/19 

Αίτηση έρευνας ημ. 29/1/20 

Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί. 

Να γίνει προσπάθεια από την Αιτήτρια να βρεθεί νέα διεύθυνση επίδοσης.  Η αίτηση ορίζεται στις 23/4/21 για 

έλεγχο του εντάλματος. 

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Ε179/19 

Αίτηση για απόφαση ημ. 18/2/2021 

Εκδόθηκε απόφαση. 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Ε3/21 

Μονομερείς αιτήσεις ημ. 22/2/21 για υποκατάστατη επίδοση 

Έχουν εκδοθεί σχετικά διατάγματα. 

 

 

 

Κ35/18 

Η κυρίως αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος των Αιτητών να επανέλθουν με νέα αίτηση. Τα 

έξοδα επιδικάζονται υπέρ της Καθ’ ης η αίτηση όπως υπολογιστούν από τη Γραμματέα και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο.  

Το σχετικό διάταγμα να συνταχθεί όταν παρουσιαστεί το υπογεγραμμένο αντίγραφο της σχετικής 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας των συνηγόρων των διαδίκων προς το Δικαστήριο. 

 

Κ4/19 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 30/9/2021 στις 11.00 π.μ. 

Η Γραμματεία να ενημερώσει τη Λειτουργό να είναι παρούσα. 

Έξοδα στην πορεία  

 

 

Κ6/19 

Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση της γραπτής μαρτυρίας του Καθ’ ου η αίτηση για 75 μέρες από 

σήμερα. 

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 30/9/2021 στις 11.00 π.μ. 

Η Γραμματεία να ενημερώσει τη Λειτουργό να είναι παρούσα. 

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτητών. 

 

 

 

 

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

                                                                         Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 


