
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ T. ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ, Π.Ε.Δ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3.12.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2926/19 Κλήση για Οδηγίες:  Το αίτημα εγκρίνεται.  Ο χρόνος παρατείνεται για 30 ημέρες 

από σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 28.01.2022, η ώρα 09.00. 

 

3021/19 Αίτηση 23.11.2021:  Η άδεια δίδεται.  Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης. 

 

3216/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 16.12.2021, η ώρα 09.00.  Η αίτηση που θα 

καταχωρηθεί να οριστεί την ίδια ημέρα. 

 

1901/20 Αίτηση 21.10.2021:  Ορίζεται για απόδειξη 31.01.2022 ώρα 09.00 εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση εντός 30 ημερών από σήμερα. 

 

2195/16 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο σε συνεχιζόμενες ακροάσεις στο Ε.Δ. 

Λάρνακας.  Ενόψει τούτου η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται 24.03.2022, ώρα 

10.00. 

 

392/16 Η υπόθεση ορίζεται για ουσιαστική μνεία 31.01.2022, η ώρα 09.30. 

 

1087/21 Αίτηση 8.10.2021:  Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

Αιτητών. 

 

 Αίτηση 23.06.2021:  Ορίζεται για ακρόαση 31.01.2022, η ώρα 08.30.  Οι 

αγορεύσεις θα είναι προφορικές. 

 



469 Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο σε συνεχιζόμενες ακροάσεις στο Ε.Δ. 

Λάρνακας.  Ενόψει τούτου η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται στις 31.10.2022, 

η ώρα10.00. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

485/21 Κυρίως Αίτηση:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της Αίτησης. 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

 

9/19 Αίτηση 7.09.2021:  Ορίζεται για ακρόαση 1.2.2022, ώρα 08.30.  Οι υπόλοιπες 

αιτήσεις ορίζονται την ίδια ημερομηνία για οδηγίες.  Οι αγορεύσεις θα είναι 

προφορικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 3.12.2021 

 

 

Αγωγές: 

 

5350/05  Η αίτηση ημερομηνίας 27/10/21 επαναορίζεται για περαιτέρω 

απόδειξη την 7/1/22 ώρα 9.00π.μ..  Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες οι οποίες 

είχαν δοθεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο αναφορικά με την 

παρουσίαση συμπληρωματικής Ε.Δ.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αίτηση Αρ. 

267/20 Η απόφαση δεν θα απαγγελθεί σήμερα.  Θα απαγγελθεί την 

17/12/21 ώρα 9.00π.μ. (θα σταλεί στους συνηγόρους ηλεκτρονικά) 

Την ίδια ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η κυρίως αίτηση.  

 

3641/14 Ενόψει του λόγου για τον οποίο ζητείται η αναβολή, όπως αυτός 

καταγράφεται στα συνημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των 

συνηγόρων, το αίτημα εγκρίνεται.  Η αγωγή επαναορίζεται για 

ακρόαση την 8/2/22 ώρα 9.30π.μ.. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

3022/20 Η αγωγή ορίστηκε για οδηγίες μετά την καταχώρηση της 

προβλεπόμενης στη Δ.30 κλήσης για οδηγίες.  Επίσης 

καταχωρήθηκε από όλες τις πλευρές το προβλεπόμενο στη Δ.30 

Παράρτημα.  Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος των 

συνηγόρων των διαδίκων και το περιεχόμενο των συνημμένων 

ηλεκτρονικών  μηνυμάτων εκδίδεται εκ συμφώνου τόσο στην αγωγή 



όσο και στην ανταπαίτηση 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 (θα έχει τη μορφή ανταλλαγής των εγγράφων).  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες – για σκοπούς συμμόρφωσης την 

11/2/2022 και ώρα 9.00π..  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 

20/12/21 ακυρώνεται.  

 

532/17 Ενόψει του ότι στο πινάκιο του Δικαστηρίου εκκρεμούν πολύ 

παλαιότερες υποθέσεις (2013 – 2015), οι οποίες θα πρέπει να 

διεκπεραιωθούν κατά προτεραιότητα, η παρούσα θα αναβληθεί 

ώστε να δοθεί ο χρόνος για εκδίκαση των παλαιότερων αγωγών.  Η 

αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 13/10/22 ώρα 9.30π.μ..  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση Αρ. 

533/21 Η αίτηση επαναορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 14.1.2022 και 

ώρα 9.00 π.μ.. Δίδονται οδηγίες για δημοσίευση ειδοποιήσεως της 

αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία 

καθημερινή Ελληνόφωνη και μία Αγγλόφωνη εφημερίδα Παγκύπριας 

κυκλοφορίας τουλάχιστον 15 ημέρες προηγουμένως.  

Οποιοσδήποτε ενιστάμενος πιστωτής δύναται να καταχωρήσει 

γραπτή ένσταση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λεμεσού τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί η αίτηση.  Δικαιούται επίσης να εμφανιστεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα. 

 

 



 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 03.12.2021 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής: 1018/20 

Η Αίτηση ημερομηνίας 05.11.2021 ορίζεται για απόδειξη την 16.02.2022 ώρα 

09:00. Έκθεση Υπεράσπισης εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής: 5232/15 

Ορίζεται για ακρόαση την 24.05.2022 ώρα 11:00.  Ουδεμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

Οι υπόλοιπες υποθέσεις έτυχαν χειρισμού στην παρουσία των συνηγόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Κ. Κουνίδου, Α.Ε.Δ. 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων κατά την 3.12.2021  

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2265/16 

Ορίζεται ξανά για Ακρόαση την 10.6.2022 στις 10.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

3024/18 – Αίτηση ημερ. 20.10.21 

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης με τη 

διαφοροποίηση να διαγραφούν όσα αναφέρονται μετά τη φράση «εις την ως 

άνω αγωγή» (στην τρίτη γραμμή).  Καμία διαταγή για έξοδα για Εναγόμενο 2.  

Για Εναγόμενη 1 στην πορεία αλλά όχι εναντίον της. 

 

931/20 – Αίτηση ημερ. 5.11.21 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 28.1.2022 στις 8.30 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης 5 καθαρές μέρες πριν.  Τα έξοδα της 

αίτησης στην πορεία. 

 

2909/20 – Αίτηση ημερ. 6.5.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται (λόγω καταχώρησης Έκθεσης 

Υπεράσπισης), με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση-

Εναγόμενων.  Πληρωτέα στο τέλος. 

 

237/21 – Κλήση για οδηγίες ημερ. 1.7.21 

Εκδίδεται διάταγμα για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων αμφοτέρων των 

πλευρών.  Η ένορκη αποκάλυψη να γίνει εντός 45 ημερών από σήμερα. Αντί 

επιθεώρηση των εγγράφων, να παραδοθούν αντίγραφα όλων των εγγράφων 

που η κάθε πλευρά θα αποκαλύψει ενόρκως. Η Αγωγή και η κλήση ορίζονται 



στις 18.2.2022 στις 8.30 π.μ. για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης με τις 

πιο πάνω οδηγίες και Διατάγματα του Δικαστηρίου και για περαιτέρω 

χειρισμό δυνάμει της Δ.30 (να γίνουν δηλώσεις και δοθούν οδηγίες 

αναφορικά με τη μαρτυρία που θα παρουσιάσει η κάθε πλευρά/δήλωση ως 

προς τον αριθμό των μαρτύρων και κατάθεση σύνοψης της 

μαρτυρίας/οδηγίες και χρονοδιάγραμμα ως προς την κατάθεση της έγγραφης 

μαρτυρίας.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

756/21 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 22.7.21  

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 22.7.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 10.1.2022 στις 

8.30 π.μ. που είναι ορισμένη και η αίτηση ημερ. 25.11.21 (Εναγόμενης 3).  

Χωρίς έξοδα.  (Οι συνήγοροι να είναι παρόντες). 

 

Γενική Αίτηση 491/12 – Αίτηση ημερ. 29.9.20 

Η αίτηση ορίζεται, εκ νέου, για Οδηγίες και για τελευταία φορά την 

27.1.2022 στις 8.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα.  Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Όλοι παρόντες κατά την πιο πάνω ημερομηνία. 

 

Γενική Αίτηση 3/13 – Αίτηση ημερ. 22.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 11.2.2022 στις 10.30 π.μ.  Τα έξοδα της 

αίτησης στην πορεία.  Οι Καθ’ ων η αίτηση να ενημερωθούν από το δικηγόρο 

τους να είναι παρόντες. 

 

Αρ. Διαχείρισης 267/15 

Ορίζεται για Έλεγχο στις 10.6.2022 στις 8.30 π.μ.  Τελικοί λογαριασμοί να 

κατατεθούν 15 ημέρες προηγουμένως και εάν δεν είναι εφικτό να 

καταχωρηθούν νέοι Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί επίσης 15 ημέρες 

προηγουμένως.  Ο Διαχειριστής να ενημερωθεί να είναι παρών. 

 

Αρ. Διαχείρισης 143/20 – Αίτηση ημερ. 26.5.20 



Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α.1.2 και 3 της αίτησης 

με τη διαφοροποίηση να διαγραφούν μετά τη λέξη «(η Αποβιωσάσα) μέχρι 

και/ή κατάλληλο» και να προστεθεί «στον εκ των κληρονόμων Δ.Δ. ΑΔΤ 

……από τη Λεμεσό» και μετά να ακολουθήσει η φράση «για τους πιο κάτω 

αναφερόμενους σκοπούς.»  Τα έξοδα της αίτησης να πληρωθούν από τη 

Διαχείριση. 

 

Αίτηση Πτώχευσης 2/21 – Αίτηση ημερ. 1.11.21 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 14.1.2022 στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα της 

αίτησης στην πορεία.  Η ακρόαση θα γίνει με γραπτές αγορεύσεις και να είναι 

παρόντες οι συνήγοροι που θα χειρισθούν την αίτηση. 

 

Αρ. Παραπομπής 4/19 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 17.2.2022 στις 8.30 π.μ. 

 

Αρ. Παραπομπής 52/19 

Δίδονται οδηγίες όπως ο κατάλογος μαρτύρων των Εναγόντων και της 

Εναγόμενης καθώς και η σύνοψη της μαρτυρίας τους καταχωρηθούν μέσα 

σε 45 ημέρες από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.9.2022 

στις 10.30 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Τ. ΚΑΤΣΙΚΙΔΗ, Α.Ε.Δ. 

3.12.2021 

 

 

Αρ. Αγωγής 5302/15 Αίτηση ημερ. 5.11.21 – Η αίτηση ημερ. 5.11.21 

απορρίπτεται με έξοδα ως θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, εις 

βάρος του Εναγόμενου 4 τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος 

της διαδικασίας της αγωγής.  Κατά τα λοιπά να 

ακολουθηθούν οι Θεσμοί. 

 

Αρ. Αγωγής 159/21 Οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 1 και 2 να αποκαλύψουν 

ενόρκως όλα τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν στη δίκη 

εντός 45 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν ο ένας 

στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα των εν λόγω 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν εντός της πιο πάνω 

προθεσμίας. Η Αγωγή ορίζεται στις 17.3.22 και ώρα 9 π.μ. 

για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει της Δ.30. Την ημέρα και ώρα 

που έχει οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές να 

αποσαφηνήσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση 

περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30 και κατά πόσο 

αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα τους που έχουν σημειώσει 

επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει 

καταχωρήσει. Τα έξοδα της Αγωγής να ακολουθήσουν την 

πορεία και το αποτέλεσμα της Αγωγής.  Τα σημερινά έξοδα 

να ακολουθήσουν την πορεία και αποτέλεσμα της Αγωγής 

εκτός αν έχουν καλυφθεί. 

 



 

Αρ. Αγωγής 960/18 Αίτηση ημερ. 21.10.21 – Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

16.2.22 ώρα 8.45 π.μ. Έκθεση Υπεράσπισης να  

καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης. 

 

Αρ. Αγωγής 1251/20 Αίτηση ημερ. 20.8.21 – Η αίτηση ημερ. 20.8.21 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα. Τυχόν προηγούμενες διαταγές 

για έξοδα καθίστανται ως πλήρως ικανοποιηθείσες.  

 

Αρ. Διαχ. 174/09 Ορίζεται για έλεγχο 29.3.22 ώρα 8.45 π.μ..  Απογραφή και 

Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 

24.3.22 και ώρα 12.30 μ.μ..  Ο διαχειριστής να είναι παρών. 

Ο διαχειριστής να ειδοποιηθεί να είναι παρών από το 

δικηγόρο που τον εκπροσωπεί.  Σε περίπτωση που οι 

τελικοί λογαριασμοί κατατεθούν και εγκριθούν από τον 

πρωτοκολλητή ως άνωθι καθορίζεται η παρούσα διαχείριση 

να τεθεί εκτός Πινακίου. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1911/18 Προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 28.6.22 η ώρα 

11 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1418/13 Προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 15.2.22 η ώρα 

11 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αίτησης 284/21 Εκδίδεται διάταγμα ως οι παρ. (Α) και (Β) της Αίτησης. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                     

Ημερομηνία: 03.12.2021 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.    

2.  ΑΓΩΓΗ 5150/2010 Για Αιτήτρια: Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 05.11.2021 για ανανέωση ΜΕΜΟ 
Ένορκη δήλωση επίδοσης/ειδοποίηση του Κτηματολογίου 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Έχω εξετάσει την αίτηση και την 
ένορκη δήλωση που την συνοδεύει. Ικανοποιούμαι ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα. Εκδίδεται 
διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.840/2012 Για Αιτήτρια: Σπύρος Ξ. Μιχαηλίδης & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 09.09.2020 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα, καμία διαταγή για έξοδα, προηγούμενες διαταγές 
για έξοδα ακυρώνονται. Τα εντάλματα σύλληψης ακυρώνονται. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.838/2013 Για Αιτήτρια: Σπύρος Ξ. Μιχαηλίδης & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 09.09.2020 
Η αίτηση ορίζεται για τελευταία για επίδοση (θα γίνει διαδικασία 
υποκατάστατης επίδοσης της αίτησης) την 08.03.2022 ώρα 8:30 
π.μ.. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 1750/2014 

ΑΓΩΓΗ 1751/2014 

ΑΓΩΓΗ 1752/2014 

Για Ενάγοντες: Χ. Π. Αδάμου, για Εναγόμενους: Τάσσος 
Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Οι αγωγές είναι ορισμένες για Ακρόαση, έχουν σειρά σήμερα, αλλά 
υπάρχει αίτημα αναβολής από πλευράς Εναγόμενων, για λόγους 
που αφορούν την συνήγορό τους, και την δυνατότητά να της 
εκπροσωπήσει σήμερα τους Εναγόμενους στο Δικαστήριο για τους 
σκοπούς της ακρόασης. Η προσωπική δυσκολία της συνηγόρου 
των Εναγόμενων δεν συνιστά λόγο αναβολής της ακρόασης (που 
μπορεί να αρχίσει με κάποιο τρόπο σήμερα), αλλά αφορά σε θέμα 
υγείας εκπροσώπου διαδίκων, και αυτό, σε συνάρτηση με το 
γεγονός ότι δεν έγινε και επαρκής προεργασία για να γνωρίζει το 



Δικαστήριο την έκταση της μαρτυρίας της κάθε πλευράς και εάν 
υπάρχει περιθώριο σύντμησής της (π.χ. με κάποια παραδεκτά), 
καθιστά προς το παρόν δικαιολογημένο τον προγραμματισμό της 
σε νέα ημερομηνία, σύντομη, αφού γίνει και η ανάλογη ουσιαστική 
μνεία και διαχείριση, στην παρουσία των συνηγόρων που 
χειρίζονται τις υποθέσεις. Οι αγωγές ορίζονται για Οδηγίες 
(διαχείριση & προγραμματισμός) την 12.01.2022 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων. Εκείνη 
την ημέρα, οι συνήγοροι που χειρίζονται την υπόθεση, να 
εμφανιστούν στο Δικαστήριο, εφόσον θα γίνει ουσιαστική μνεία και 
διαχείριση θεμάτων μαρτυρίας. Οι υποθέσεις είναι από τις 
παλαιότερες στο Πινάκιο του Δικαστηρίου και προηγούνται 
χρονικά. Εκείνη την ημέρα, μπορεί να κατατεθεί τυχόν έγγραφη 
μαρτυρία με συμφωνία των δύο πλευρών (εάν υπάρχει) και, 
εφόσον το Δικαστήριο αρχίσει να δέχεται μαρτυρία, να λάβει 
πορεία συνεχιζόμενης η ακρόαση.  
 

6.  ΑΓΩΓΗ 3537/2014 Για Ενάγουσα: Κ. Γιατρού για Συμεού & Κονναρής ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους: Δ. Ζένιου 
Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 
22.12.2021 ώρα 8:30 π.μ..  
 

7.  ΑΓΩΓΗ 5412/2014 Για Ενάγοντα: Γιαννάκη Κ. Θωμά & Συνεργάτες, για Εναγόμενη: 
Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ 
Εφόσον είναι η θέση των συνηγόρων ότι η υπόθεση χρήζει 
δικαστικής επίλυσης, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (θα 
αρχίσει) την 08.02.2022 ώρα 10:30 π.μ.. Εκείνη την ημέρα, θα 
κατατεθούν εκ συμφώνου τα έγγραφα της ασφάλειας. Σημειώνεται 
η δήλωση της συνηγόρου της Εναγόμενης ότι το ύψος της ζημιάς 
είναι αποδεκτό, σε περίπτωση απόδειξης συμβατικής ευθύνης 
κάλυψης. Να καταθέσει ο Ενάγων σε σχέση με τα γεγονότα που 
αφορούν στο δυστύχημα και την απαίτηση στην Εναγόμενη για 
ασφαλιστική κάλυψη, κ.λπ. και να είναι παρών και ο λειτουργός της 
ασφαλιστικής εταιρείας για τους σκοπούς της μαρτυρίας της 
Εναγόμενης. Τυχόν γραπτή δήλωση του Ενάγοντος με βάση το 
άρθρο 25 του Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο την 
προηγούμενη ημέρα. Τυχόν γραπτή δήλωση του εκπρόσωπου της 
Εναγόμενης με βάση το άρθρο 25 του Κεφ. 9 να δοθεί στην άλλη 
πλευρά το αργότερο την προηγούμενη. Με βάση τα δεδομένα που 
έχουν τεθεί στο Δικαστήριο, την 08.02.2022 υπολογίζεται να 
διατεθούν μέχρι 2 ώρες για την ακρόαση της μαρτυρίας της 
υπόθεσης αυτής. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2635/2016 Για Ενάγοντες: Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: 
καμία εμφάνιση 
Αίτηση ημερομηνίας 22.11.2016 για απόφαση v. Εναγόμενης 2 
λόγω μη εμφάνισης 



Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση για την Εναγόμενη 1 και για 
Απόδειξη για την Εναγόμενη 2. Καμία εμφάνιση για την Εναγόμενη 
1, η ώρα είναι 11:57 π.μ.. Ένορκη δήλωση απόδειξη για την 
Εναγόμενη 2 σημειώνεται ως Τεκμήριο Α, στην οποία 
περιλαμβάνεται η ένορκη δήλωση επίδοσης του Κλητηρίου 
Εντάλματος σε αυτήν. Ένορκη δήλωση απόδειξης για την 
Εναγόμενη 1 σημειώνεται ως Τεκμήριο Β. Έχω εξετάσει την 
μαρτυρία που έχει προσκομιστεί, που είναι αναντίλεκτη, και 
επαρκεί για την απόδειξη της απαίτησης των Εναγόντων. 
Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των 
Εναγόμενων 1 και 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, για το ποσό 
των €5.058,00, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον για τα έξοδα της 
αγωγής όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 
από το Δικαστήριο. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1822/2017 Για Ενάγουσα: Χρ. Ευσταθίου για Ευσταθίου & Ευσταθίου ΔΕΠΕ, 
για Εναγόμενους: Ν.Κ. Κλεάνθους & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση. Αφορά σε ενοίκια, 
κοινόχρηστα και συναφείς οφειλές που απορρέουν από 
ενοικιαστική σχέση, που διέπει γραπτή συμφωνία. Η υπεράσπιση 
των Εναγόμενων είναι κάπως γενική, με διαζευκτικούς 
ισχυρισμούς, που πρέπει πλέον να διευκρινιστούν, εάν θα διεξαχθεί 
δίκη (π.χ. υπάρχει άρνηση της συμφωνίας και θετικός ισχυρισμός 
για προσπάθειες διακανονισμού, κ.λπ.). Η αγωγή ορίζεται για 
επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 08.03.2022 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία, εκείνη την ημέρα, σε περίπτωση 
μη διευθέτησης, θα γίνει ουσιαστική μνεία.  
 

10.  ΑΓΩΓΗ 265/2018 Για Ενάγοντα: Στέλιος Στυλιανίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: 
Chrysses Demetriades & Co LLC 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 30 ημερών από σήμερα, ο 
Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 
30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμό) την 08.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν 
ως τότε. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία. 
 

11.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 639/2018 Για Αιτητή/Επίσημο Παραλήπτη: Ν. Νικολαΐδου (λειτουργός) 
Αίτηση ημερομηνίας 16.06.2021 για παράδοση στοιχείων και 
επιβολή προστίμου 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης ως μη 
επιδοθείσα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1480/2018 Για Ενάγουσα: Πανίκος Α. Λεωνίδου & Σία, για Εναγόμενη: Ν. 
Κορομιάς 



Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 28.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1583/2018 Για Ενάγουσα: Κοϊνάς για Ι. Μοδίτης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Ν. Κορομιάς 
Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 28.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1022/2019 Για Αιτήτρια: Αντωνάκης Σωτηρίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Καθ’ 
ης η αίτηση: Χαραλάμπους & Χρίστου ΔΕΠΕ, παρών ο διευθυντής 
της Καθ’ ης η αίτηση 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 07.02.2020 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/εξέταση 15.02.2022 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1462/2019 Για Ενάγοντα: Makis Anastasiou & Co LLC, για Εναγόμενους: Άντης 
Πολυδώρου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε τροχαίο ατύχημα. 
Η έκταση των επιδίκων θεμάτων και της μαρτυρίας της, σε αυτό 
το στάδιο, ως έχουν σήμερα, δεν επιτρέπουν στο Δικαστήριο την 
παρουσίαση της μαρτυρίας της σήμερα ή στο άμεσο πρόγραμμα 
του Δικαστηρίου, λόγω της επιβάρυνσης που υπάρχει στο 
Δικαστήριο με υποθέσεις της περιόδου 2013-2019, 
περιλαμβανομένων της ίδιας φύσης, που προηγούνται χρονικά να 
ακουστούν, αλλά και σήμερα με παλαιότερες, και ενόψει του ότι 
δεν προβάλλεται λόγος να προτεραιοποιηθεί η ακρόαση αυτής της 
υπόθεσης έναντι άλλων. Ο περιορισμός των επιδίκων θεμάτων θα 
βοηθήσει στην ακρόαση της αγωγής συντομότερα, με δεδομένο 
και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ασυνήθιστης φύσης υπόθεση. 
Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 
30.11.2022 ώρα 11:00π.μ., έξοδα στην πορεία.   
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2350/2019 Για Ενάγουσα: Βάκης Ερωτοκρίτου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Σ. 
Βασιλείου, για Κώστας Τσιρίδης & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε ατύχημα από 
πτώση στο έδαφος, που η Ενάγουσα θεωρεί πως οφείλεται στο 
οδόστρωμα. Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 10.06.2022 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 1782/2020 Για Αιτητή: Δημήτρης Μιχαήλ & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 24.02.2021 
Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 08.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 2661/2020 Για Ενάγοντα: Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: 
Α.Κ. Χατζηιωάννου & Σία ΔΕΠΕ, G.M. Andronikou LLC 



Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 30 ημερών από σήμερα, ο 
Ενάγων να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με 
σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 
30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμό) την 08.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν 
ως τότε. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 2907/2020 Για Ενάγουσα: Δημόκριτος Αριστείδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Χ. 
Π. Αδάμου 
Αίτηση ημερομηνίας 19.04.2021 για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης ΕΥ 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης με έξοδα 
υπέρ της Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον των Εναγόμενων/Καθ’ 
ων η αίτηση (έχει εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα). 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 3057/2020 Για Ενάγουσα: Σ. Πούγιουρος, για Εναγόμενη: Τ. 
Παπαμιχαλόπουλος 
Αίτηση ημερομηνίας 15.06.2021 για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης ΕΥ 
Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Απόδειξη την 12.01.2022 ώρα 
8:30π.μ., Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωριστεί το αργότερο 4 
ημέρες προηγουμένως, έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 15/2021 

I-JUSTICE 

Για Ενάγοντα/Αιτητή: Σ. Στυλιανού για Κώστας Τσιρίδης & Σία 
ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 23.11.2021 για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης εμφάνισης 
Εκδίδεται απόφαση με την οποία διατάσσεται η Εναγόμενη να 
πληρώσει στον Ενάγοντα το ποσό των €10.000,00, πλέον νόμιμο 
τόκο, πλέον τα έξοδα της αγωγής όπως υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 
 

22.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.193/2021 Για Αιτητές: Κ. Λιασίδης για Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους 
ΔΕΠΕ, για Έφορο Σωματείων & Ιδρυμάτων: Μ. Οικονόμου 
Αίτηση ημερομηνίας 17.09.2011 για έγκριση τροποποίησης 
καταστατικού 
Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 12.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι τότε. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 205/2021 Για Ενάγοντα: Π. Μπενάκης, για Εναγόμενο: Ηλίας Νεοκλέους & 
Σία ΔΕΠΕ 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 30 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 
30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμό) την 08.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα 
στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν 
ως τότε. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία. 
 

24.  ΕΦΕΣΗ 286/2021 Για Εφεσείοντα: Theodoros S. Tringis & Partners LLC, για 
Εφεσίβλητη: Γεώργιος Ζ. Γεωργίου και Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 25.11.2021 για παραμερισμό Ειδοποίησης ΙΑ 
Η Έφεση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
10.12.2021 ώρα 8:30 π.μ., ένσταση από μέρους της Εφεσίβλητης 
να καταχωριστεί μέχρι την 07.12.2021 ώρα 12:00μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 473/2021 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Θ. Χ’Στερκώτης για Χριστόφορος 
Χατζηστερκώτης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η 
αίτηση: Αρ. Ευσταθίου για Ευσταθίου & Ευσταθίου ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 05.11.2021 για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης ΕΥ 
Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 08.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., 
Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως, έξοδα στην πορεία. 
 

26.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 535/2021 Για Αιτήτριες: Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 19.11.2021 για επικύρωση Σχεδίου 
Αναδιοργάνωσης - Συγχώνευσης 
Ένορκη δήλωση επίδοσης στον Έφορο σημειώνεται ως Τεκμήριο 
Α. Αλληλογραφία σημειώνεται ως Τεκμήριο Β. Έχω εξετάσει την 
αίτηση και την ένορκη δήλωση που την συνοδεύει μαζί με τα 
συνημμένα σε αυτήν τεκμήρια, σε συνάρτηση με τις προϋποθέσεις 
του νόμου, και ικανοποιούμαι ότι μπορούν να εκδοθούν τα 
αιτούμενα διατάγματα. Εκδίδονται διατάγματα ως οι 
παράγραφοι Α, Β, Γ, Δ (με την διαφοροποίηση στο λεκτικό, που 
διατυπώνεται στο Τεκμήριο Β), Ε, ΣΤ και Ζ της αίτησης. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 996/2021 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ε. Ι. Χαραλάμπους, για Εναγόμενη: Μάριος 
Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 05.10.2021 για απόφαση λόγω μη 
καταχώρισης εμφάνισης 
Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και 
εναντίον της Εναγόμενης όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος 
της αγωγής. 
Αίτηση ημερομηνίας 05.11.2021 για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης ΕΥ 
Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 07.02.2022 ώρα 
8:30π.μ., Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωριστεί το αργότερο 20 
ημέρες προηγουμένως.  



 

28.  ΑΓΩΓΗ 1193/2021 Για Εναγόμενους/Αιτητές: Α.Γ. Παφίτης & Σία ΔΕΠΕ, για Ενάγοντα: 
Α. Αργυρού & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 21.10.2021 για απόρριψη της αγωγής λόγω 
μη προώθησης 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 08.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., 
Έκθεση Απαίτησης να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως. 
 

   

 
1. Πρώτες εμφανίσεις: Διεξάγονται χωρίς φυσική παρουσία, εκτός εάν ζητηθεί ή εάν χρειάζεται διαφορετικά.  
2. Ακροάσεις: Οι εμφανίσεις είναι υποχρεωτικές, εκτός εάν το Δικαστήριο ειδοποιήσει διαφορετικά. Οι δικηγόροι που 

εμφανίζονται για Ακρόαση θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητούν τα επίδικα θέματα και να προβαίνουν σε χειρισμούς για 
την παρουσίαση μαρτυρίας όταν ζητηθεί.  

 
Επικοινωνία: Τώνια Αντωνίου, Αν. Στενογράφος, τηλ. 25806232, email: tantoniou@dc.judicial.gov.cy  

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: cmiddleton@dc.judicial.gov.cy)  

 
Υποθέσεις Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ. που έχουν προτεραιοποιηθεί με βάση τη χρονολογική τους σειρά/επίδικα θέματα 

 

Α/Α Υπόθεση Είδος Δικάσιμος Κατάσταση 

     

1.  Αγωγή 1927/2013 Χρηματική 20.01.2022 Πρέπει να περατωθεί 

2.  Αγωγή 3765/2013 Παράβαση σύμβ. 09.12.2021 Συνεχιζόμενη 

3.  Αγωγή 4741/2013 Χρηματική 17.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

4.  Αγωγή 5791/2013 Ατύχημα 23.03.2022 Πρέπει να περατωθεί 

5.  Αγωγή 5842/2013 Χρηματική 16.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

6.  Αγωγή 29/2014 Δάνειο ΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

7.  Αγωγή 163/2014 Χρηματική 14.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

8.  Αγωγή 183/2014 Χρηματική 13.01.2022 Πρέπει να περατωθεί 

9.  Αγωγή 348/2014 Παράβαση σύμβασης 06.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

10.  Αγωγή 732/2014 Παράβαση σύμβασης 31.01.2022 Θα αρχίσει 

11.  Αγωγή 1881/2014 Κληρονομικά 07.02.2022 Θα εκδικαστεί 

12.  Αγωγή 2032/2014 Λίβελος 08.12.2021 Συνεχιζόμενη 

13.  Αγωγή 2120/2014 Παράβαση σύμβασης 07.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

14.  Αγωγή 2150/2014 Αξιόγραφα ΧΧΧ Συνεχιζόμενη  

15.  Αγωγή 2933/2014 Ατύχημα 28.02.2022, 10:30 Θα εκδικαστεί 

16.  Αγωγή 3854/2014 Αστυνομική βία 12.01.2022 Συνεχιζόμενη 

17.  Αγωγή 4240/2014 Λίβελος 11.02.2022 Πρέπει να περατωθεί 

18.  Αγωγή 4361/2014 Απάτη/Ψευδείς παρ. 15.12.2021 Συνεχιζόμενη 

19.  Αγωγή 2615/2015 Παράβαση σύμβασης 10.12.2021, 9:00-10:00 Συνεχιζόμενη 

20.  Αγωγή 3714/2015 Παράβαση σύμβασης 05.04.2022 – 10:30 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 

21.  Αγωγή 444/2017 Παράβαση σύμβασης 13.12.2021 – 10:30 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης  

22.  Αγωγή 1540/2019 Παράβαση σύμβασης 09.02.2022 – 9:00 – 10:00 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Χ. Μ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ, Ε.Δ., ΤΗΝ 3.12.2021 

 

Αγωγή αρ. 2541/15 Η αγωγή ορίζεται στις 17.02.22 και ώρα 09:00 για Οδηγίες.  

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή αρ. 5616/14 Η αγωγή ορίζεται στις 17.03.22 και ώρα 11:00 για Ακρόαση.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1198/20 Η κλήση για οδηγίες Δ.30 ημερ. 20.7.21 ορίζεται στις 17.02.22 
και ώρα 09:00 για Περαιτέρω Οδηγίες Δ.30.  Δίδονται οδηγίες 
στις δύο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν 
σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα 
των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν 
στους καταλόγους τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 
Αγωγή αρ. 1872/18 Η αγωγή ορίζεται στις 11.10.22 και ώρα 11:00 για Ακρόαση.  

Χωρίς έξοδα σήμερα.   
 

Αγωγή αρ. 3953/15 Η αγωγή ορίζεται στις 17.02.22 και ώρα 09:00 για Οδηγίες με 

σκοπό τον συμβιβασμό.  Έξοδα στην πορεία.  Αν επιτευχθεί 

συμβιβασμός ενωρίτερα οι πλευρές να ζητήσουν άδεια 

Δικαστηρίου να θέσουν την υπόθεση ενώπιον του.   

 

Γεν. Αίτηση 360/11 Η αίτηση ημερ. 28.8.20 αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα  χωρίς έξοδα. Το  Ε/Σ  εναντίον   Καθ’ 

ου 2 ακυρώνεται. 

 

Γεν. Αίτηση 251/14 Η αίτηση ημερ. 28.12.90 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης και χωρίς έξοδα.   

 

Αγωγή αρ. 1302/21 Η αίτηση ημερ. 21.10.21 ορίζεται στις 17.02.22 και ώρα 09:00 για 

Οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.  Έκθεση Απαίτησης να 

καταχωρηθεί από Ενάγοντα μέχρι 10.02.22.   

 



Αγωγή αρ. 981/21 Η αίτηση ημερ. 5.11.21 ορίζεται στις 17.02.22 και ώρα 09:00 για 

Οδηγίες.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 4 ημέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 1594/20 Η κλήση οδηγιών Δ.30 ημερ. 20.11.20 ορίζεται στις 17.02.22 και 
ώρα 09:00 για Περαιτέρω Οδηγίες Δ.30.  Δίδονται οδηγίες στις 
δύο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε 
ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στους 
καταλόγους τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 
  

Αγωγή αρ. 1595/20 Η κλήση οδηγιών Δ.30 ημερ. 20.11.20 ορίζεται στις 17.02.22 και 
ώρα 09:00 για Περαιτέρω Οδηγίες Δ.30.  Δίδονται οδηγίες στις 
δύο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε 
ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στους 
καταλόγους τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 
 
Αγωγή αρ. 1600/20 Η κλήση οδηγιών Δ.30 ημερ. 20.11.20 ορίζεται στις 17.02.22 και 

ώρα 09:00 για Περαιτέρω Οδηγίες Δ.30.  Δίδονται οδηγίες στις 
δύο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε 
ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στους 
καταλόγους τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 
 
2817/16 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 2.06.22 και ώρα 11:00.  

Χωρίς έξοδα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                     Ημερομηνία: 03.12.2021 

 

Σημαντική Ανακοίνωση σε σχέση με τη λειτουργία του Δικαστηρίου: 

1. Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση θα διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία. 
 

2. Εφαρμόζεται ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός 
Κανονισμός του 2021. 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

      1. Αρ. Αιτ. 57/16 Η αίτηση ημερ. 31.07.20 ορίζεται στις 07.03.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Τυχόν ένσταση από 1,2 και 3 να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης 
εναντίον των 1,2 και 3.  Τα εντάλματα σύλληψης των 
Καθ’ ων η αίτηση 1, 2 και 3 να παραμείνουν 
ανεκτέλεστα.  Αναλαμβάνει ο δικηγόρος των Καθ’ ων να 
τους παρουσιάσει.  Έξοδα στην πορεία.  

2. 1749/21 Η αίτηση ημερ. 23.11.21 ορίζεται στις 21.02.22 στις 
09:00 π.μ. για απόδειξη.  Τα  έξοδα στην πορεία.  

3. 1786/21 Η αίτηση ημερ. 04.11.21 ορίζεται στις 14.01.22 στις 
09:00 π.μ. για ακρόαση.  Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 
παρόντες.  Τα έξοδα στην πορεία.  

4. 639/20 Η αίτηση ημερ. 19.08.21 ορίζεται στις 28.02.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

5. 703/21 Οι αιτήσεις ημερ. 07.06.21 και 05.11.21 ορίζoνται στις 
23.03.22 στις 09:00 για απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση από τους Εναγόμενους 1-4 το αργότερο 15 
μέρες προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία. 

6. 1118/21 Η αίτηση ημερ. 23.11.21 ορίζεται στις 14.01.22 στις 
09:00 π.μ. για απόδειξη. Δεν έχει ανευρεθεί η ένορκη 
δήλωση επίδοσης της Αγωγής στο φάκελο του 
Δικαστηρίου.  Τα έξοδα στην πορεία. 

               

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



7. 2777/20 Οι κλήσεις για οδηγίες ημερ. 06.07.21 και 26.07.21 
ορίζονται στις 28.03.22 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες.  Οι 
δικηγόροι να τοποθετηθούν αναφορικά με το κατά πόσο 
η απαίτηση και η ανταπαίτηση θα επιδικαστούν μαζί.  
Δίδονται οδηγίες στις δύο πλευρές όπως εντός 60 
ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης, να 
επισυναφθούν στους καταλόγους τους.  Τυχόν άλλα 
προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να προωθηθούν 
ως τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.  

8. 195/21 Η αίτηση ημερ. 19.10.21 ορίζεται στις 22.12.21 στις 
09:00 π.μ. για επίδοση.  Το προσωρινό διάταγμα 
παραμένει σε ισχύ.  Επιστρεπτέο μέχρι τότε.  Τα έξοδα 
στην πορεία. 

 
 
 

Επικοινωνία: Κλειώ Φοινιώτου, Στενογράφος, τηλ. 25806252, email: cfiniotou@dc.judicial.gov.cy  
(για πολύ επείγοντα, Π. Αγαπητός, Ε.Δ.: pagapitos@dc.judicial.gov.cy)  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M-A. Στυλιανού, Ε.Δ., ΤΗΝ 3/12/2021 

 

3. Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση θα διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία εκτός 

εάν το δικαστήριο ειδοποιήσει διαφορετικά. Αν οι δικηγόροι και/ή διάδικοι έχουν οποιαδήποτε 
αιτήματα να ενημερώνεται το δικαστήριο προηγουμένως. 

 

4. Οι υποθέσεις χρονολογίας 2013 και 2014 έχουν προτεραιοποιηθεί προς εκδίκαση. Υποθέσεις όμως 
που μπορεί να γίνουν χωρίς να επιβαρύνουν το πρόγραμμα του δικαστηρίου ανεξαρτήτως 

χρονολογίας αλλά και υποθέσεις επείγουσας φύσεως αναλόγως κάθε φορά της περίπτωσης θα 
διεκπεραιώνονται.  

 
5. Εφαρμόζεται ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός 

Κανονισμός του 2021.  
 

6. Εάν χρειαστεί οι δικηγόροι να καταχωρήσουν κάποιο έγγραφο τη μέρα που είναι ορισμένη η υπόθεση 
η καταχώρηση να γίνεται μόνο μέσω του Πρωτοκολλητείου. 

 

Αρ. Αγωγής 1919/19 Aίτηση ημερ. 20.7.21. Η αγωγή και η κλήση για 
Οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες στις 14.1.22 και 
ώρα 9:00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες και στις δύο 
πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα 
προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων και τα αντίγραφα των εγγράφων που 
θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν 
στους καταλόγους τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2183/20 Αίτηση ημερ. 13.10.21.  Εκδίδεται απόφαση 
υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου 1 ως η παράγραφος 8 Α της 
ένορκης δήλωσης, ημερ. 13.10.21. 

 Αίτηση ημερ. 3.12.21.  Εκδίδεται απόφαση υπέρ 
των Εναγόντων και εναντίον του Εναγομένου 2 
αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα με τον 
Εναγόμενο 1 ως η παράγραφος 8 Α της ένορκης 
δήλωσης ημερ. 3.12.21. 

 

Αρ. Αγωγής 395/20 Η αγωγή και η κλήση για Οδηγίες ορίζονται για 
Οδηγίες στις 17.1.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν 
άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 



προωθηθούν ως τότε.  φΗ προθεσμία για την 
ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο 
πλευρές παρατείνεται για περίοδο 40 ημερών 
από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1572/20 Αίτηση ημερ. 26.4.21.  Η αγωγή και η κλήση για 
οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες στις 9.3.22 και 
ώρα 9:00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες και στις δύο 
πλευρές όπως εντός 90 ημερών από σήμερα 
προβούν σε κατάθεση ονοματικού καταλόγου 
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1571/16 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (τελευταία φορά) 
στις 24.2.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 2078/20 Η αγωγή και η κλήση για Οδηγίες ορίζονται για 
Οδηγίες στις 21.1.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Η 
προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών 
από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1191/21 Αίτηση ημερ. 5.11.01.  Η αίτηση ημερ. 5.11.21 
ορίζεται για Οδηγίες στις 31.1.22 και ώρα 9:00 
π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 03/12/2021 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

• 201/19: Ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού την 10.12.2021 η ώρα 8:30π.μ.  

Οι διάδικοι και οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες. 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

• 438/20: Ορίζεται εκ νέου για συμμόρφωση στις 28.01.2022 η ώρα 8:30π.μ. 

• 328/21: Ορίζεται για οδηγίες την 28.01.2022 η ώρα 8:30π.μ. 

• 393/21: Εκδόθηκε διάταγμα. Ορίζεται για συμμόρφωση στις 10.05.2022 η 

ώρα 8:30π.μ.  Οι Αιτητές να υπογράψουν εγγύηση €15.000 

έκαστος. 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

• 4/17: Η αίτηση τροποποίησης ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις την 16.12.2021 η ώρα 8:30π.μ.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι την 13.12.2021.  Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες την 16.12.2021 η ώρα 8:30π.μ.  Η πρόταση για εξώδικη 

διευθέτηση να υποβληθεί εκ μέρους της Καθ’ ης η αίτηση μέχρι τις 

10.12.2021.   

 

ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣ Μ. ΤΟΥΜΑΖΗ, Π. ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΖΥΓΙΑ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: scharalambous@dc.judicial.gov.cy  

(Σύλβια Χαραλάμπους - Στενογράφος) 

mailto:scharalambous@dc.judicial.gov.cy


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Επικοινωνία (για υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου τις οποίες επιλαμβάνεται ο κ. Γ. 

Αντωνιάδης, Δ.,): 

Γιάννα Καραβέλλα, Στενογράφος, Τηλ. 25806119,  

email: ykaravella@dc.judicial.gov.cy  

 

Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου 

(ενώπιον Γ. Αντωνιάδη Δ.Οικ. Δ,) 

ορισμένες κατά την 3.12.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

  

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ 

141/15  

(ένταλμα διατροφής) 

Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για 

ΚΕΘ στις 28.1.22.   

Ένσταση, Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 

Έξοδα στην πορεία. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

2 Δεκεμβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 3.12.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

146/17 Η υπόθεση ορίζεται για αγορεύσεις στις 8.12.2021, στις 

9.30 π.μ. 

168/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Ορίζεται εκ νέου για 

οδηγίες στις 7.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

96/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Υπάρχει αίτημα 

αναβολής από πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση. Δεν 

υπάρχει ένσταση από πλευράς της Αιτήτριας, ως εκ τούτου 

η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται και η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 13.5.2022, η ώρα 9.30 π.μ. 

270/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Ορίζεται εκ νέου για 

οδηγίες στις 14.12.2021, η ώρα 9.00 π.μ. 

231/20-236/20, 

243/20, 244/20 

Οι υποθέσεις έχουν παραμείνει για οδηγίες για σκοπούς 

αποκάλυψης εγγράφων. Από τον φάκελο των υποθέσεων 

φαίνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση μόνον από πλευράς 

των Καθ’ ων η Αίτηση 1. Δεν υπάρχει συμμόρφωση από 

πλευράς των Αιτητών και του Ταμείου. Παρατείνεται ο 

χρόνος μέχρι τις 20.12.2021. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες 

για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 

31.1.2022 και ορίζονται για περαιτέρω οδηγίες στις 

3.2.2022, η ώρα 9.00 π.μ. 

263/19 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Παραμένει για 

οδηγίες για περαιτέρω προγραμματισμό στις 7.12.2021, η 

ώρα 9.00 π.μ. 

331/20, 332/20, 

334/20 

Οι υποθέσεις παρέμειναν για οδηγίες για να καταχωρηθεί 

κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων. Δεν το 



έχουν πράξει τα διάδικα μέρη και ζητούν περαιτέρω χρόνο. 

Ορίζονται για οδηγίες στις 18.1.2022 η ώρα 9.00 π.μ. Μέχρι 

τότε να καταχωρηθεί κατάλογος παραδεκτών γεγονότων 

και εγγράφων. 

12/21 Υπάρχει αποκάλυψη εγγράφων. Δεν έχει καταχωρηθεί 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Παρατείνεται 

ο χρόνος μέχρι τις 17.1.2022 και η υπόθεση ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες στις 20.1.2022, η ώρα 9.00 π.μ. 

 

 

Υ.Σ.  Για υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο πινάκιο απαιτείται η φυσική παρουσία των 

συνηγόρων στο Δικαστήριο.  Επίσης, για υποθέσεις στις οποίες έχει δοθεί ημερομηνία είτε 

για ακρόαση είτε για οδηγίες και οι συνήγοροι επιθυμούν να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

είτε για αλλαγή της ημερομηνίας είτε για σκοπούς συμβιβασμού, να το πράξουν.  Το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του Προέδρου στο οποίο θα απευθύνεστε, είναι 

το εξής:  nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα προς 
το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού/Πάφου να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy  
 
 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ενώπιον της κας Ε. 

Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, που είναι ορισμένες στις 03.12.21 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

8/21 

 

Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ.25. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 21/01/2022 η ώρα 

9.00πμ. 

Συνεκδ. 

387/15 και 

389/15 

Η συνέχιση της ακρόασης των υποθέσεων αναβάλλεται 

μετά από αίτημα του δικηγόρου των Καθ’ ων η Αίτηση στο 

οποίο δεν έφερε ένσταση η δικηγόρος του Αιτητή. 

Χωρίς έξοδα. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για συνέχιση της ακρόασης στις 

17/12/2021 η ώρα 9.00πμ. 

 
 
Όσες υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στο πιο πάνω πινάκιο, θα 

διεκπεραιωθούν με φυσική παρουσία των δικηγόρων κατά την ώρα που 

είναι ορισμένες.  
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ  ΠΙΝΑΚΙΟ 

με βάση τον Διαδικαστικό Κανονισμό με αρ.3137 ημερ. 17/9/21, σε σχέση με υποθέσεις 

του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 3/12/21 ενώπιον της Χ. 

Παπαγεωργίου, Δ στη Λευκωσία.  

 

AΡ.  ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

186/18 Η ακρόαση αναβάλλεται για τους λόγους που αναφέρονται στα 

e-mails των μερών.  Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 

7/6/22, η ώρα 10:00.  Χωρίς έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι άλλες υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του Δικαστηρίου την 3/12/21 θα 

γίνουν με τη φυσική παρουσία όλων των πλευρών και συνεπώς όλοι να βρίσκονται στην 

αίθουσα του Δικαστηρίου την ώρα που είναι προγραμματισμένες οι υποθέσεις.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


