
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8.12.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2945/20 Η αίτηση 26.11.2021 δεν εντοπίζεται εντός του φακέλου. Θα γίνει 

προσπάθεια εντοπισμού του και θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail. 

 

1555/18 Αίτηση 2.6.2021:  Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 2.02.2022, η ώρα 09.00. 

 

1964/18 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 2.02.2022, η ώρα 

09.00. 

 

727/20 Αίτηση 2.6.2021:  Ορίζεται για ακρόαση 1.03.2022, η ώρα 08.30.  Η 

ακρόαση θα γίνει με προφορικές αγορεύσεις. 

 

2310/20 Αίτηση 23.10.2020:  Το αίτημα εγκρίνεται.  Ορίζεται για ακρόαση 2.03.2022, 

η ώρα 08.30.  τα έξοδα στην πορεία, σε καμιά περίπτωση εναντίον της 

Εναγόμενης. 

 

2299/19 Αίτηση 14.10.2021:  Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται.  Η κάθε 

πλευρά θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα της. 

 

986/20 Δίδονται οδηγίες όπως καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας εντός 40 ημερών από σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες  2.02.2022, η ώρα 09.00. 

 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 

 

8/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 1.2.2022, η ώρα 09.00. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

8.12.2021 

 

Αγωγές: 

2594/19 Έχω μελετήσει τις γραπτές αγορεύσεις των συνηγόρων.  Δεν 

έχω εντοπίσει οτιδήποτε το οποίο χρήζει διευκρίνησης.  

Συνεπώς δεν προτίθεμαι να ζητήσω διευκρινήσεις.  Η απόφαση 

στην αίτηση ημερομηνίας 10/3/20 επιφυλάσσεται θα απαγγελθεί 

την 2/2/22 ώρα 9.00π.μ..  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για 

οδηγίες η αίτηση ημερομηνίας 7/11/19.  Το προσωρινό διάταγμα 

σε ισχύ.  

 

2078/15 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 27/1/22 ώρα 9.00π.μ..  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

2859/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 27/1/22 ώρα 9.00π.μ..  

Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων  της κάθε πλευράς παρατείνεται μέχρι 20/1/22.  

Δίδονται επίσης οδηγίες για την καταχώρηση του ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας της κάθε πλευράς 

μέχρι 20/1/22.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

Αίτηση Αρ. 

230/21 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αίτηση επαναορίζεται για 

ακρόαση την 23/2/22 ώρα 9.00π.μ..  Ο χρόνος για την 

καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 31/1/22.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

644/20 Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 9/8/21 επαναορίζεται για 

οδηγίες την 27/1/22 ώρα 9.00π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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Αίτηση ΠΣΑ Αρ. 

7/21 Η αίτηση ημερομηνίας 18/10/21 επαναορίζεται για οδηγίες την 

26/1/22 ώρα 9.00π.μ..  Καμία διαταγή για έξοδα.  

5852/13 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 26/1/22 ώρα 9.00π.μ..  

(Η αίτηση τροποποίησης να καταχωρηθεί το συντομότερο και να 

οριστεί την ίδια ημερομηνία).  Καμία διαταγή για έξοδα (έχουν 

συμπληρωθεί οι διαταγές εξόδων για οδηγίες).  

Αίτηση Αρ. 

299/21 Μετά από μελέτη της αίτησης και της ένορκης δήλωσης που την 

συνοδεύει, έχω ικανοποιηθεί για την αναγκαιότητα εκδόσεως του 

αιτούμενου διατάγματος.  Συνεπώς εκδίδεται διάταγμα ως η 

παράγραφος Α της αίτησης.  Έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

1141/17 Έχω παραλάβει σήμερα τις γραπτές αγορεύσεις των 

συνηγόρων.  Συνεπώς η απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 

6/7/21 επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 27/1/22 ώρα 

9.00π.μ..  Την ίδια ημερομηνία παραμένουν για οδηγίες οι 

αιτήσεις ημερομηνίας 8/5/20 και 13/10/20. 

 

2553/20 Το Δικαστήριο έχει παραλάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα των 

συνηγόρων των Αιτητών με τις συνημμένες αποφάσεις.  Η 

απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 9/11/20 επιφυλάσσεται. 

1223/16 Οι αιτήσεις ημερομηνίας 1/7/20, 8/1/2019, 23/1/19 

επαναορίζονται για οδηγίες την 3/2/22 ώρα 9.00π.μ..  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

1888/18 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 26/1/22 ώρα 9.00π.μ..  

Ο χρόνος για την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου 

μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας της κάθε πλευράς παρατείνεται 

μέχρι 19/1/22. Καμία διαταγή για έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 08.12.2021 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  1362/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 17.01.2022 ώρα 09:00. 

 

Αρ. Παραπομπής: 28/19 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για 20 ημέρες από την 08.12.2021.  Η Παραπομπή ορίζεται για 

οδηγίες την 11.03.2022 ώρα 09:00.  Κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας να καταχωρηθούν μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής:  836/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 31.05.2022 ώρα 11:00. 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης:  116/21 

Υπάρχει διαφωνία στο αίτημα εκ μέρους της Καθ’ ης η Αίτηση για να θεωρηθεί 

εμπρόθεσμη η ένσταση που έχει καταχωρηθεί.  Πριν αποφασίσει το 

Δικαστήριο κατά πόσο θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη ή όχι θα δοθεί η ευκαιρία 

στους συνηγόρους των δύο πλευρών για σχετικές αγορεύσεις. 

 

Ορίζεται συνεπώς για αγορεύσεις για το αίτημα να θεωρηθεί η αίτηση 

εμπρόθεσμη την 14.12.2021 ώρα 09:00.  Θα είναι χρήσιμη η παρουσία των 

συνηγόρων στο Δικαστήριο. 

 

 

Οι υπόλοιπες υποθέσεις έτυχαν χειρισμού στην παρουσία των συνηγόρων. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Φ. Τιμοθέου, Α.Ε.Δ. 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων κατά την 8.12.2021  

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

3792/09 – Αίτηση ημερ. 22.2.21 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 16.3.2022 στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

2389/14 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 24.5.2022 στις 9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

3612/14 

Ορίζεται για Οδηγίες όσον αφορά τους Εναγόμενους 1, 2 και 3 και για 

Απόδειξη όσον αφορά την Εναγόμενη 4, στις 21.3.2022 στις 9.00 π.μ.  

Χωρίς έξοδα. 

 

576/16 – Κλήση για οδηγίες 

Ο χρόνος για καταχώρηση του Τύπου 25 από τον Εναγόμενο 1 

παρατείνεται για 15 ημέρες από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

στις 18.1.2022 στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

3757/16 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 13.5.2022 στις 10.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

2233/19 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 16.6.2022 στις 10.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

 

 

 

2406/19 – Κλήση για οδηγίες 
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Εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

Οι διάδικοι να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που θα 

παρουσιάσουν στην δίκη εντός 60 ημερών από σήμερα.   

Οι διάδικοι να καταθέσουν στο Δικαστήριο κατάλογο με τους μάρτυρες 

που προτίθενται να καλέσουν και σύνοψη της μαρτυρίας αυτών εντός 4 

μηνών από σήμερα.   

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 3.5.2022 στις 9.00 π.μ.   

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2707/19 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 14.3.2022 στις 9.00 

π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

2770/19 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 17.6.2022 στις 10.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

2839/19 – Αίτηση ημερ. 15.9.20 

Η αίτηση ημερ. 15.9.20 απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των Καθ’ ων η 

αίτηση-Εναγόμενων, ως αυτά θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή 

και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής, οπόταν και 

θα είναι πληρωτέα. 

 

2024/20 – Κλήση για οδηγίες 

Η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 25.1.2022 στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

540/21 – Αίτηση ημερ. 25.6.21 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 21.2.2022 στις 9.00 π.μ. εκτός εάν 

καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης τουλάχιστον 7 μέρες πριν.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

657/21 – Αίτηση ημερ. 5.10.21 

Η αίτηση ημερ. 5.10.21 απορρίπτεται, με έξοδα εναντίον των Καθ’ ων η 

αίτηση-Εναγόμενων ως αυτά θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή 
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και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής, οπόταν και 

θα είναι πληρωτέα. 

 

1029/21 – Αίτηση ημερ. 7.7.21 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 7.2.2022 στις 9.00 π.μ.  Το 

προσωρινό διάταγμα ημερ. 12.7.21 θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τότε.  

Χωρίς έξοδα. 

 

1404/21 – Αίτηση ημερ. 5.10.21 

Η αίτηση ημερ. 5.10.21 απορρίπτεται, με έξοδα εναντίον των Καθ’ ων η 

αίτηση-Εναγόμενων, ως αυτά θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή 

και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της αγωγής, οπόταν και 

θα είναι πληρωτέα. 

 

Αίτηση/Έφεση 252/19 – Αίτηση ημερ. 11.11.21 

Τόσο η αίτηση ημερ. 11.11.21 όσο και η Αίτηση/Έφεση ορίζονται για 

οδηγίες στις 8.2.2022 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση στην αίτηση ημερ. 

11.11.21 να καταχωρηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν.  Τα έξοδα στην 

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

Ημερομηνία: 08.12.2021 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.698/2009 Για Αιτήτρια: Χ. Αυγουστή & Συνεταίροι ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 26.11.2021 για άδεια εκτέλεσης 
Έχω εξετάσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που την 
συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι με βάση όσα έχουν εκτεθεί 
μπορεί να εκδοθεί διάταγμα. Εκδίδεται διάταγμα ως η 
παράγραφος 1 της αίτησης, χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΠΤΩΧ.203/2012 Για Αιτητή/Επίσημο Παραλήπτη: Μ. Εφραίμ (λειτουργός) 
Αίτηση ημερομηνίας 11.03.2021 για υποβολή έκθεσης κ.λπ. 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται (υπήρξε 
συμμόρφωση). Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.945/2013 Για Αιτήτρια: Στέλιος Στυλιανίδης & Σία ΔΕΠΕ, Καθ’ ων η αίτηση: 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 11.09.2020 
Δεν έχει εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται εκ 
νέου για Οδηγίες/έλεγχο την 11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
Όταν θα εκτελεστεί το ένταλμα, να ειδοποιηθούν οι συνήγοροι 
της Αιτήτριας, για να εμφανιστούν. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2032/2014 Για Ενάγουσα: Μιχαηλίδης για Α.Γ. Παφίτης ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους 1 και 2: Ρ. Μαππουρίδης με Λ. Μαππουρίδου, για 
Εναγόμενους 3 και 4: Χρ. Αντωνίου για Γεώργιος Χαραλαμπίδης & 
Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή ορίστηκε για συνέχιση της Ακρόασης σήμερα. Η πλευρά 
των Εναγόμενων 1 και 2 ανέφερε πως δεν θα προσκομίσει 
μαρτυρία. Η πλευρά των Εναγόμενων 3 και 4 ζήτησε αναβολή για 
λόγο που σχετίζεται με τα υγειονομικά μέτρα. Η αγωγή παρέμεινε 
για συνέχιση της Ακρόασης την 14.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., 
με την παρουσίαση της μαρτυρίας των Εναγόμενων 3 και 4, οι 
οποίοι ανέφεραν πως θα έχουν ένα μάρτυρα. Δόθηκαν οδηγίες, 
τυχόν γραπτή δήλωση που θα χρησιμοποιηθεί, να δοθεί στην 
άλλη πλευρά και στους συνηγόρους των Εναγόμενων 1 και 2 το 
αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία αλλά 
όχι εναντίον του Ενάγοντος. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2883/2014 Για Αιτήτρια: Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: 
απών. 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 21.02.2020 
Η ώρα είναι 9:32 π.μ.. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του 
Καθ’ ου η αίτηση και διατάσσεται η κατάσχεση της εγγύησής του. 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 11.03.2022 ώρα 
8:30 π.μ., όταν εκτελεστεί το ένταλμα να ειδοποιηθούν οι 
συνήγοροι της Αιτήτριας για να εμφανιστούν. Έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 4899/2014 Για Ενάγουσα: Α. Κυπρίζογλου, για Εναγόμενους: Α.Ι. Κίτσιος 
ΔΕΠΕ 



9 
 

Δεν υπήρξε οποιαδήποτε εμφάνιση ή επικοινωνία των συνηγόρων 
με το Δικαστήριο. Παρέμεινε σήμερα η υπόθεση για να εξεταστεί 
αίτημα συνένωσής της με την αγωγή 279/2014, που είναι 
ορισμένη σήμερα. Ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο, μέχρι αύριο 
09.12.2021. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 1451/2015 Για Ενάγοντα: Γ.Ν. Τσίκκος για Γ. Τσίκκος & Μ. Ιακώβου, για 
Εναγόμενη: Π. Φωτιάδη για Ε. Φλουρέντζου & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε απαίτηση για 
παράβαση ασφαλιστικού συμβολαίου, ήτοι ακύρωσή του χωρίς 
ειδοποίηση του Ενάγοντος, ώστε να μείνει ακάλυπτος για 
ασφαλιστικό κίνδυνο που επήλθε και να είναι αντιμέτωπος με 
απαιτήσεις σε δύο άλλες αγωγές. Η Εναγόμενη ισχυρίζεται πως η 
ακύρωση είναι επακόλουθη της μη πληρωμής του οφειλόμενου 
ασφαλίστρου, έγινε πριν από την έλευση του ασφαλιστικού 
κινδύνου, και είχε ειδοποιηθεί ο Εναγόμενος. Στην απάντησή του, 
ο Εναγόμενος λέει πως είχε καταβληθεί μέρος του ασφαλίστρου 
και είχε συμφωνήσει η Ενάγουσα το υπόλοιπο να καταβληθεί σε 
μεταγενέστερο χρόνο, και ουδέποτε τον όχλησε να το καταβάλει, 
και εμμένει στη θέση του είναι πως η Εναγόμενη όφειλε να του 
παράσχει ασφαλιστική κάλυψη, στη βάση και του ότι είθισται το 
ασφάλιστρο να καταβάλλεται σταδιακά. Η αγωγή ορίζεται για 
επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 
11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., εκείνη την ημερομηνία (σε 
περίπτωση μη διευθέτησης) θα γίνει ουσιαστική μνεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1802/2015 Για Ενάγοντα: Α. Χαραλάμπους, για Εναγόμενη: Χρίστος 
Ευσταθίου & Σία 
Έχουν αναφερθεί προσπάθειες διευθέτησης. Η αγωγή ορίζεται 
για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 
11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 2749/2015 Για Αιτήτρια: Αντρέας Γιωρκάτζης ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση: 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 14.06.2021 
Η αίτηση ορίζεται για επίδοση 13.04.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 4481/2015 

ΑΓΩΓΗ 4482/2015 

ΑΓΩΓΗ 4483/2015 

ΑΓΩΓΗ 4484/2015 

Για Ενάγοντες: Κ. Χρ. Σωτήρη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Θεόδωρος 
Μ. Ιωαννίδης & Σία ΔΕΠΕ 
Οι αγωγές είναι ορισμένες για Ακρόαση, αφορούν σε τροχαίο 
ατύχημα. Έγιναν προτάσεις για διευθέτηση και οι υποθέσεις 
ενδέχεται να συμβιβαστούν. Οι αγωγές ορίζονται για επίτευξη 
συμβιβασμού την 11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 5222/2015 Για Ενάγουσα: Αλεξάνδρου Ε για Χαράλαμπος Γαλανός ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους: Κων/νου Γ για Κ.Μ. Χατζηπιέρας, Εναγόμενος: 
παρών 
Κοινή δήλωση που ετοίμασαν οι δύο πλευρές κατατίθεται και 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Εκδίδεται εκ συμφώνου 
απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου ως 
η παράγραφος 1 του Τεκμηρίου Α. Θα υπάρχει αναστολή 
εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 16.12.2021 που περιλαμβάνει 
και το δικαίωμα εγγραφής ΜΕΜΟ (κατά την διάρκεια αναστολής 
εκτέλεσης της απόφασης και ενόσω αυτή διαρκεί, η Ενάγουσα 
δεν θα μπορεί να εγγράψει ΜΕΜΟ επί της ακίνητης περιουσίας 
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του Εναγόμενου). Κάθε πλευρά τα έξοδά της, προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.1.(α)(β) του Τεκμηρίου Α καθίστανται Κανόνας 
Δικαστηρίου (rule of court). Η ημερομηνία 03.02.2022 
ακυρώνεται. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2376/2017 Για Ενάγουσα: Σ. Χ’Νεοφύτου για G. Hadjineophytou & Co LLC, 
για Εναγόμενη: Α.Μ. Ιακώβου για Μ. Ιακώβου & Συνεργάτες 
ΔΕΠΕ 
Βάσει αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α), εκδίδεται εκ συμφώνου 
απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης ως 
οι παράγραφοι Α και Β της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον για τα 
έξοδα ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €1.600,00 πλέον 
Φ.Π.Α., προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Θα 
υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης (απαίτηση και 
έξοδα), εφόσον η Εναγόμενη καταβάλλει το ποσό των €500,00 
μηνιαίως αρχίζοντας από την 01.01.2022 και ακολούθως την 1η 
ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής 
εκτέλεσης και ανεξαρτήτως αυτής, η Ενάγουσα θα έχει το 
δικαίωμα να εγγράψει ΜΕΜΟ επί της ακίνητης περιουσίας της 
Εναγόμενης. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 3630/2017 Για Ενάγοντα: Π. Οικονόμου, για Εναγόμενο: Μάριος Χαρτσιώτης 
& Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε απαίτηση για 
τροχαίο ατύχημα. Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη 
συμβιβασμού & προγραμματισμό την 11.03.2022 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική 
μνεία, με σκοπό τον περιορισμό των επιδίκων θεμάτων. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 178/2018 Για Ενάγοντα: Π.  Κλεοβούλου, για Εναγόμενη: Δημόκριτος 
Αριστείδου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή παρέμεινε για Οδηγίες, υπήρχε ζήτημα εκπροσώπησης 
του Ενάγοντος. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες, για να 
επιλυθεί το ζήτημα της εκπροσώπησης του Ενάγοντος, την 
11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1821/2018 Για Ενάγων: Ανδρέας Σάββα & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: 
Στέλλα Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε απαίτηση για 
μίσθωμα και ζημιές σε μίσθιο. Η Εναγόμενη ανταπαιτεί ποσά. 
Μάρτυρες είναι μόνον οι εμπλεκόμενοι διάδικοι. Δεν υπάρχει 
ετοιμότητα να παρουσιαστεί μαρτυρία σήμερα, αναφέρεται 
ενδεχόμενο εξώδικης διευθέτησης, παρά ταύτα οι συνήγοροι 
ζήτησαν να παραμείνει για Ακρόαση, αίτημα που απορρίφθηκε, 
εφόσον η υπόθεση είναι σήμερα για Ακρόαση και το Δικαστήριο 
μπορεί να ακούσει τυχόν διαθέσιμη μαρτυρία. Εάν υπάρχει το 
ενδεχόμενο εξώδικης διευθέτησης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Η 
αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία. Οι δικηγόροι 
που θα χειριστούν την υπόθεση να εμφανιστούν ή οι δικηγόροι 
που θα εμφανιστούν, να έχουν τη δυνατότητα για χειρισμούς και 
λήψη των αποφάσεων επί της υπόθεσης. 
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16.  ΑΓΩΓΗ 2524/2018 Για Ενάγουσα: Α. Πλαστήρας, για Εναγόμενη: Αι. Χ’ Νικόλα για Μ. 
Γιατρού 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε απαίτηση βάσει 
γραμματίου που εξασφαλίζεται με υποθήκη. Η Εναγόμενη 
αρνείται τη συμβατική σχέση και τη νομιμότητα της συναλλαγής 
και ανταπαιτεί βάσει δόλου ή και ψευδών παραστάσεων. Ζητείται 
αναβολή εκ μέρους της Εναγόμενης, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Το Δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται αιτημάτων 
αναβολής ακροάσεων αγωγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμό) την 11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς 
έξοδα. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία, επομένως οι 
δικηγόροι που θα εμφανιστούν να μπορούν να προβούν σε 
χειρισμούς. 
 

17.  ΠΑΡ/ΜΠΗ 27/2019 Για Απαιτήτρια: Μιχαλάκη, Πιστιλλίδου & Σία ΔΕΠΕ, για 
Αποζημιούσα Αρχή: Δ. Κουρουσίδου για ΓΕ 
Η Παρ/μπή ορίζεται Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμός) την 11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Το αίτημα 
για συνένωση θα εξεταστεί σε κατοπινό στάδιο. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 562/2019 Για Ενάγουσα: Ν. Pirilides & Associates LLC, για Εναγόμενο: 
Μιχάλης Θεοδοσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε απαίτηση για 
ποσό κατ’ ισχυρισμό αναλογίας του Εναγόμενου στις δαπάνες 
συντήρησης κοινόκτητης οικοδομής. Ο Εναγόμενος αρνείται την 
οφειλή και προβάλλει διάφορους ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων 
και ότι η οικοδομή δεν είναι κοινόκτητη. Οι συνήγοροι δεν είναι 
έτοιμοι να παρουσιάσουν κάποια μαρτυρία σήμερα, επειδή η 
υπόθεση είναι του 2019. Έχει τουλάχιστον συζητηθεί η υπόθεση 
σε κάποιο βαθμό, το Δικαστήριο έθεσε ορισμένα ζητήματα, που 
ενδεχομένως να μπορούσαν να βοηθήσουν στο να συντμηθεί η 
μαρτυρία. Εάν είναι εγγεγραμμένη ως κοινόκτητη ή όχι μια 
οικοδομή ή τα εμβαδά μπορούν, ενδεχομένως, να διαπιστωθούν 
χωρίς δίκη. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση, με βάση το 
πρόγραμμα του Δικαστηρίου, την 02.12.2022 ώρα 10:30 π.μ., 
για να παρουσιαστεί η μαρτυρία της εκείνη την ημέρα. Εάν θα 
διευθετηθεί (παρόλο που δεν δόθηκαν επαρκείς ενδείξεις για κάτι 
τέτοιο, δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο, αλλά εκτέθηκαν οι 
δυσκολίες που προκύπτουν από τις γενικότερες σχέσεις των 
μερών και την εκκρεμότητα κι άλλων αγωγών) θα πρέπει να 
ενημερωθεί το Δικαστήριο, για να διαθέσει την ημερομηνία του. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 917/2019 Για Ενάγοντα: Π. Μπενάκης, για Εναγόμενη: Λ. Παπαφιλίππου & 
Σία ΔΕΠΕ 
Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και 
εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €3.050,00, με νόμιμο 
τόκο από σήμερα, πλέον για το ποσό των εξόδων ως έχει 
συμφωνηθεί στο ποσό των €1.500,00 πλέον Φ.Π.Α., με νόμιμο 
τόκο και από σήμερα. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα 
ακυρώνονται.  
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20.  ΑΓΩΓΗ 986/2019 Για Ενάγοντα: Ειρ. Σωκράτους, για Εναγόμενη: Κενδέας Α. Σέργη 
ΔΕΠΕ 
Η αγωγή αφορά σε εργατικό ατύχημα. Οι δικηγόροι που την 
χειρίζονται από μέρους της Εναγόμενης θα είναι στη Λεμεσό την 
22.12.2021, οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ουσιαστική 
μνεία. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμός) την 22.12.2021 ώρα 9:30π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1776/2019 Για Ενάγοντες/Καθ’ ων η αίτηση: Karapatakis Pavlides, για 
Εναγόμενο 1/Αιτητή: Χρήστος Πουργουρίδης & Σία ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους 2 και 3: Α. Αγαθοκλέους 
Αίτηση ημερομηνίας 16.11.2021 για τροποποίηση της ΕΥ του 
Εναγόμενου 1 
Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως το Α της αίτησης. 
Τροποποιημένη Έκθεση Υπεράσπισης του Εναγόμενου 1 να 
καταχωριστεί εντός 10 ημερών από σήμερα (δεν χρειάζεται να 
συνταχθεί και να επισυναφθεί και το διάταγμα), τυχόν 
τροποποιημένη απάντηση στην υπεράσπιση του Εναγόμενου 1 να 
καταχωριστεί εντός περαιτέρω 7 ημερών. Τα έξοδα της αίτησης 
και όσα θα σπαταληθούν εξαιτίας της τροποποίησης (thrown 
away) να είναι υπέρ των Εναγόντων και εναντίον της Εναγόμενης 
1 όπως θα υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες & Προγραμματισμό την 
11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Εντός περαιτέρω  30 ημερών από 
σήμερα, να γίνουν τυχόν συμπληρωματικές ένορκες αποκαλύψεις 
εγγράφων συνεπεία της τροποποίησης. Εντός περαιτέρω 30 
ημερών από σήμερα, να καταχωριστούν τυχόν ονομαστικοί 
κατάλογοι μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας που δεν έχουν μέχρι 
στιγμής καταχωριστεί. Την επόμενη δικάσιμο, θα γίνει και 
ουσιαστική μνεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 2048/2019 Για Ενάγοντα: Γιάννης Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Michael Chambers & Co LLC 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμός) την 11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., σε 
περίπτωση που η Εναγόμενη επιθυμεί να προσκομίσει προφορική 
μαρτυρία, να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 30 ημερών από 
σήμερα. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία και οι 
δικηγόροι που θα εμφανιστούν να μπορούν να προβούν σε 
χειρισμούς. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 678/2020 Για Ενάγουσα: Επαμεινώνδας Κορακίδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: 
Χρήστος Χατζηλοΐζου ΔΕΠΕ 
Η προδικασία (ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων, ονομαστικοί 
κατάλογοι κ.λπ.) γίνεται για να χρησιμοποιείται. Η αγωγή ορίζεται 
για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 
11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Εκείνη την 
ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία, με βάση και ό,τι έλαβε χώρα 
(με γνώμονα τον περιορισμό των επιδίκων θεμάτων ή της 
προφορικής μαρτυρίας), τις λεπτομέρειες που τυχόν χρειάζονται 
επί δικογραφημένων ισχυρισμών (βλ. Δ.19,κ.27, π.χ. ποιες 
χρεώσεις αμφισβητούνται), για να μπορέσει να διεξαχθεί δίκη επί 
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συγκεκριμένων θεμάτων, κ.λπ., επομένως οι συνήγοροι που θα 
εμφανιστούν στο Δικαστήριο, να μπορούν να προβούν σε 
χειρισμούς. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν 
ως τότε. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 1003/2020 Για Ενάγοντα: Ανδρέας Σάββα & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Χρίστος & Αντιγόνη Κων/νου Γαβριηλίδη ΔΕΠΕ 
Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες βάσει 
κλήσης για οδηγίες του Ενάγοντος. Αφορά σε απαίτηση για 
τροχαίο ατύχημα. Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων, εντός 30 ημερών 
από σήμερα να καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων (και αντίγραφα τυχόν εγγράφων προς αποκάλυψη να 
δώσει στην άλλη πλευρά) και ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως, η Εναγόμενη να 
καταχωρίσει την δική της ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 
(και αντίγραφα τυχόν εγγράφων προς αποκάλυψη να δώσει στην 
άλλη πλευρά) και (εάν θα προσκομίσει προφορική μαρτυρία) 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός 
περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
(διαχείριση & προγραμματισμός) την 11.03.2022 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να 
προωθηθούν ως τότε. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική 
μνεία. Τυχόν ειδοποίηση αλλαγής δικηγόρου να καταχωριστεί στο 
ενδιάμεσο (περίπτωση στην οποία δεν θα χρειαστεί απόσυρση 
των αντικαθιστάμενων δικηγόρων).  
 

25.  ΑΓΩΓΗ 1333/2020 Για Ενάγουσα: Π.Ν. Κούρτελλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους: Chrysses Demetriades & Co LLC 
Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 30 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα 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 την 11.03.2022 
ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 1510/2020 Για Ενάγουσα/Καθ’ ης η αίτηση: Άθως Δημητρίου Συνεργάτες 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Αιτητή: Παπαδόπουλος & Λυκούργος ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2021 για παραμερισμό 
Βάσει αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α), η αίτηση αποσύρεται και 
απορρίπτεται, κάθε πλευρά τα έξοδά της,  προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
Βάσει αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α), η αγωγή αποσύρεται και 
απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, κάθε πλευρά τα 
έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 1922/2020 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Τρ. Τρύφωνος, για Εναγόμενη 1/Καθ’ ης η 
αίτηση: Δ. Συζινός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 17.03.2021 για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης ΕΥ 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του 
Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης 1 όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
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28.  ΑΓΩΓΗ 1967/2020 Για Ενάγουσα/Καθ’ ης η αίτηση: Άθως Δημητρίου Συνεργάτες 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Αιτητή: Παπαδόπουλος & Λυκούργος ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2021 για παραμερισμό 
Βάσει αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α), η αίτηση αποσύρεται και 
απορρίπτεται, κάθε πλευρά τα έξοδά της,  προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
Βάσει αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α), η αγωγή αποσύρεται και 
απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, κάθε πλευρά τα 
έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 2438/2020 Για Ενάγουσα/Καθ’ ης η αίτηση: Άθως Δημητρίου Συνεργάτες 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Αιτητή: Παπαδόπουλος & Λυκούργος ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 22.03.2021 για παραμερισμό 
Βάσει αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α), η αίτηση αποσύρεται και 
απορρίπτεται, κάθε πλευρά τα έξοδά της,  προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
Βάσει αλληλογραφίας (Τεκμήριο Α), η αγωγή αποσύρεται και 
απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, κάθε πλευρά τα 
έξοδά της, προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 3117/2020 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 26.11.2021 για ανανέωση κλητηρίου 
Έχω εξετάσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που την 
συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι με βάση όσα έχουν εκτεθεί 
μπορεί να εκδοθεί διάταγμα. Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της 
αίτησης. 
 

31.  ΑΓΩΓΗ 1616/2021 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Κ. Χρ. Σωτήρη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ 
ης η αίτηση: Chrysses Demetriades & Co LLC 
Αίτηση ημερομηνίας 10.11.2021 για απόφαση λόγω μη 
καταχώρισης ΕΥ 
Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 11.03.2022 ώρα 8:30 
π.μ., Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωριστεί το αργότερο 20 
ημέρες προηγουμένως, έξοδα στην πορεία. 
 

   

 
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 08.02.2022 Συνεχιζόμενη 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy
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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 14.01.2022 Συνεχιζόμενη 

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

14.  Αγωγή 2150/2014 Αξιόγραφα ΧΧΧ Ολοκληρώθηκε την 08.12.2021 

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 1153/2019 Ατύχημα σε πεζ/ο το 2016 21.12.2021 – 10:30 Να ακουστεί η Ενάγουσα 

23.  Αγωγή 1540/2019 Παράβαση σύμβασης 09.02.2022 – 9:00 – 10:00 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                     Ημερομηνία: 08.12.2021 

 

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. 2128/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 06/12/22 και ώρα 
11.00 π.μ.. Η πλευρά του Ενάγοντα να καταχωρίσει 
κατάλογο και σύνοψη εντός 60 ημερών από σήμερα. 
Έξοδα στην πορεία. 

2. 2192/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 05/12/22 και ώρα 
11.00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

3. 1654/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 12/05/22 και ώρα 
11.00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

4. 1653/14 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 09/05/22 και ώρα 
11.00 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

5.  1672/20 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 28/11/22 και ώρα 
11.00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

6. 1202/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 11/04/22 και ώρα 
9.30 π.μ. Σύνοψη και κατάλογος από Ενάγοντα εντός 
60 ημερών από σήμερα και έπειτα εντός περαιτέρω 60 
ημερών, σύνοψη και κατάλογος από Εναγόμενο. 
Έξοδα στην πορεία.  

7. 1131/20 Η Αίτηση ημερομηνίας 10/11/21 ορίζεται στις 11/03/22 
και ώρα 9.30 π.μ. για Ακρόαση. Τυχόν ένσταση από 
Καθ’ ων να καταχωρηθεί 15 μέρες προηγουμένως. 
Έξοδα στην πορεία. 

8. 629/21 Η Αίτηση ημερομηνίας 15/07/21 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Αιτητών και εναντίον Καθ’ 
ων η Αίτηση. 

9. 317/21 Η Αίτηση ημερομηνίας 16/06/21 ορίζεται για Απόδειξη 
στις 16/03/22 και ώρα 9.00 π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί 
Υπεράσπιση από τους Εναγόμενων 20 ημέρες 
προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.  

               

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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10. Πτώχευση 247/12 Η Αίτηση ημερομηνίας 21/07/21 αποσύρεται και 
απορρίπτεται άνευ βλάβης. 

11. Πτώχευση 169/04 Η Αίτηση ημερομηνίας 13/07/21 ορίζεται για Οδηγίες 
την 21/12/21 και ώρα 9.00 π.μ. Τυχόν 
Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να καταχωρηθεί 3 
ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

12. 436/20 Η Αίτηση ημερομηνίας 25/05/21 ορίζεται για Απόδειξη 
στις 17/03/22 και ώρα 9.00 π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί 
Υπεράσπιση από Εναγόμενους το αργότερο 15 ημέρες 
προηγουμένως. 

13. 3766/16 Η Αίτηση ημερομηνίας 25/05/20 ορίζεται για Οδηγίες 
18/03/22 και ώρα 9.00 π.μ. Την ίδια ημέρα παραμένει 
και η Αγωγή για Οδηγίες. Έξοδα στη πορεία.  

14. 178/21 Η Αίτηση ημερομηνίας 14/06/21 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Αιτητών και εναντίον Καθ’ 
ων η Αίτηση. 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
mailto:pagapitos@dc.judicial.gov.cy
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ΕΝΩΠΙΟΝ: X. Μ. Καραπατάκης, Ε.Δ.                                             Ημερομηνία: 08.12.2021 

Σημαντική Ανακοίνωση σε σχέση με τη λειτουργία του Δικαστηρίου: 

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

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

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

      1. Αρ. Αγ. 2223/20 Η αίτηση ημ. 26/10/21 ορίζεται στις 23/02/22 ώρα 9:00 

π.μ. για Απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση το 

αργότερο 4 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

  

2. Αρ. Αγ. 3907/14 Η αίτηση ημ. 30/09/21 και η αγωγή ορίζονται στις 

14/01/22 ώρα 9:00 π.μ. για οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.  

Δικηγόροι παρόντες κατά την ημερομηνία αυτή.  

 

3. Αρ. Αγ. 3339/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 19/10/22 ώρα 11:00 

π.μ. Χωρίς έξοδα σήμερα.  

 

4. Αρ. Αγ. 442/20 Η αίτηση ημ. 4/06/21 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς 

έξοδα.  

 

5. Αρ. Αγ. 368/18 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 20/10/22 ώρα 11:00 

π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

6. Αρ. Αγ. 1665/21 Η αίτηση ημ. 10/11/21 ορίζεται για Οδηγίες στις 25/02/22 

ώρα 9:00 π.μ. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία, σε καμία 

περίπτωση εναντίον Αιτητή.   

               

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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7. Αρ. Αγ. 2095/20 Αίτηση ημ. 26/11/21 για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος: 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β της Αίτησης. Χωρίς έξοδα.  

Αίτηση ημ. 26/11/21 για απόφαση εναντίον Εναγόμενων 2 

και 5: Εκδίδεται απόφαση.  

8. Αρ. Αγ. 2700/18 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 11/03/22 ώρα 9:00 π.μ. 

Δίδονται οδηγίες στην πλευρά Ενάγοντα όπως εντός 45 

ημερών από σήμερα προβεί σε κατάθεση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως 

εντός περαιτέρω 45 ημερών η πλευρά Εναγόμενων 1 και 2. 

Αναφορικά με το αίτημα για συνένωση να υποβληθεί 

γραπτώς και να οριστεί την επόμενη ημερομηνία. Οι 

φάκελοι των αγωγών αρ. 2699/18 και αρ. 2701/18 να 

τεθούν ενώπιον μου την επόμενη φορά. Έξοδα στην 

πορεία. 

9. Αρ. Αγ. 1604/14 Η αγωγή  ορίζεται για Ακρόαση την  17/05/22 ώρα 11:00 

π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα.  

10. Αρ. Αγ. 819/21 Η αίτηση ημ. 02/07/21 ορίζεται στις 22/02/22 ώρα 9:00 

π.μ. για Απόδειξη, εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση από 

Εναγόμενη 2 το αργότερο 4 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα 

στην πορεία 

11. Αρ. Αγ. 2566/20 Η Κλήσεις Οδηγιών Δ 30 ημ. 6/08/21 και 3/09/21 ορίζονται 

για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει Δ 30 στις 22/02/22 ώρα 

9:00 π.μ. Η ημερομηνία 10/12/21 ακυρώνεται.  

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.  
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12.  

 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Αιτ.Εφεσης 310/20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η αίτηση ημ. 26/11/21 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς 

έξοδα. 

  
 
   

 
 
 

     X.M. Καραπατάκης, Ε.Δ.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M-A. Στυλιανού, Ε.Δ., ΤΗΝ 8/12/2021 

 

5. 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. 

 
6. 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.  
 

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

Κανονισμός του 2021.  

 

8. 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 2722/18 Η αίτηση ημερ. 2.7.21 ορίζεται για Οδηγίες 
στις 19.1.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 592/09 Αίτηση για Άδεια Εκτέλεσης Απόφασης 
ημερ. 5.11.21. Εκδίδεται διάταγμα ως η 
αίτηση.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 123/17 Η αγωγή και η κλήση για Οδηγίες ορίζονται 
για Οδηγίες στις 4.2.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Η 
προθεσμία για εν ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων και από τις δύο πλευρές 
παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών από 
σήμερα. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 558/20 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 17.3.22 
και ώρα 9:00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες και στις 
δύο πλευρές όπως εντός 90 ημερών από 
σήμερα προβούν σε κατάθεση ονομαστικού 
καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2810/20 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου 
εντάλματος, ημερ. 26.11.21.  Εκδίδεται 
διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου 
εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από 
σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 1788/21 Αίτηση ημερ. 4.11.21.  Η αίτηση ημερ. 
12.11.21 ορίζεται για Ακρόαση στις 14.1.22 
και ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 2420/20 Αίτηση ημερ. 22.10.21.  Η αίτηση ημερ. 
22.10.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 
βλάβης, χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1988/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 7.4.21 και 
21.4.21. Η αγωγή και οι κλήσεις για οδηγίες 
ορίζονται για Οδηγίες στις 14.4.22 και ώρα 
9:00 π.μ.  Η προθεσμία για την ένορκη 
αποκάλυψη εγγράφων από μέρους του 
Εναγομένου παρατείνεται για περίοδο 35 
ημερών από σήμερα.  Δίδονται οδηγίες και 
στις δύο πλευρές όπως εντός 90 ημερών 
από τη λήξη των 35 ημερών προβούν σε 
κατάθεση ονομαστικού καταλόγου 
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 4745/14 Αίτηση ημερ. 22.10.20.  Η αίτηση ημερ. 
22.10.20 ορίζεται για Απόδειξη στις 17.2.22 
και ώρα 9:00 π.μ. (τελευταία φορά).  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 5 μέρες 
προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτ. Πτώχ. 257/2000 Αίτηση ημερ. 10.11.21. Εκδίδεται διάταγμα 
ως οι παράγρ. Α, Β και Γ της Αίτησης.  
Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 353/16 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 
23.2.22 στις 8:45 π.μ.  Καμία διαταγή για 
έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 399/18 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (με σκοπό το 
συμβιβασμό) στις 16.2.22 και ώρα 9:00 π.μ.  
Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 157/04 Μονομερής Αίτηση ημερ. 26.11.21.  
Εκδίδεται διάταγμα εκτέλεσης της 
απόφασης για ένα έτος από σήμερα.  Χωρίς 
έξοδα. 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Επικοινωνία (για υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου τις οποίες επιλαμβάνεται η 

κα Μ. Τουμαζή, Π. και η Ολομέλεια,): 

email: scharalambous@dc.judicial.gov.cy 

Σύλβια Χαραλάμπους (στενογράφος) 

 

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 

 

Επικοινωνία (για υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου τις οποίες επιλαμβάνεται η 

κα Κ. Χατζηαθανασίου, Δ.): 

email: echristofidou@dc.judicial.gov.cy 

Έλενα Χριστοφίδου (στενογράφος) 

____________________________________________________ 

OI ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ  

ορισμένες κατά την 8.12.2021 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

406/19:  Ορίζεται για Οδηγίες στις 9.2.22. 

 

565/19:  Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

30/20: Ορίζεται για ΚΕΘ στις 26.1.22. Διάδικοι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα.  

 

150/20: Ορίζεται για Οδηγίες  στις 9.2.22.  Ένορκη Δήλωση 

για αποκάλυψη και ανταλλαγής εγγράφων εκ 

μέρους και των δύο πλευρών μέχρι 8.2.22.  Έξοδα 

στην πορεία.  

 

mailto:scharalambous@dc.judicial.gov.cy
mailto:ykaravella@dc.judicial.gov.cy
mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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264/20: Ορίζεται για Οδηγίες στις 9.3.22. 

 

378/20: Ορίζεται για Επίδοση στις 16.2.22. 

 

446/20: Ορίζεται για Απόδειξη στις 15.12.21 στις 08:30. 

 

478/20: Ορίζεται για Οδηγίες στις 16.2.22.  Ένορκη Δήλωση 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων και από τις 

δύο πλευρές μέχρι τις 15.2.22.  Έξοδα στην πορεία.  

 

571/20: Ορίζεται για Οδηγίες στις 16.2.22.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ 

μέρους και των δύο πλευρών να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία.  

 

593/20: Ορίζεται για Απόδειξη στις 15.12.21 στις 08:30. 

 

596/20: Δίδονται οδηγίες προς την Αιτήτρια όπως εντός 20  

ημερών από σήμερα καταχωρήσει την έγγραφη 

μαρτυρία της και παραδώσει αντίγραφο της (όλων των 

ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του Καθ’ ου η 

αίτηση. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες προς τον Καθ’ ου η 

αίτηση όπως εντός 15 ημερών από την εκπνοή της πιο 

πάνω προθεσμίας και νοουμένου ότι η Αιτήτρια θα έχει 

συμμορφωθεί, καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του 

και παραδώσει αντίγραφο της (όλων των ενόρκων 

δηλώσεων) στην δικηγόρο της Αιτήτριας. Η κυρίως 

αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις  26.1.22 ώρα 8:30. 

 

612/20:  Oρίζεται για Οδηγίες στις 16.2.22.  Ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους του αιτητή μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση 

εναντίον της καθ΄ ης η αίτηση. 
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9/21 (i-justice): Ορίζεται για ΚΕΘ στις 9.2.22.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι 8.2.22.  Έξοδα στην πορεία. 

 

10/21 (i-justice): Oρίζεται για Απόδειξη στις 15.12.21 στις 8:30. 

 

125/21: Ορίζεται για Οδηγίες στις 19.1.22.  

 

135/21: Ορίζεται για Οδηγίες στις 9.2.22.  Να ακολουθηθούν οι 

Θεσμοί.  

 

139/21: H κυρίως αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ 

βλάβης. Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

205/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 26.1.22 στις 08:30.  Να 

καταχωρηθεί νέα ένορκη δήλωση από τον αιτητή.  

 

207/21: Ορίζεται για ΚΕΘ στις 9.2.22.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι την 8.2.22.  Έξοδα στην πορεία.  

 

221/21: Ορίζεται για ΚΕΘ στις 9.2.22.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 8.2.22.  Έξοδα στην πορεία σε 

καμία περίπτωση εναντίον του αιτητή.  

 

249/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

251/21: Ορίζεται για Οδηγίες στις 16.2.22.  Να ακολουθηθούν οι 

Θεσμοί.  
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257/21: Ορίζεται για Οδηγίες στις 16.2.22.  Να ακολουθηθούν οι 

Θεσμοί.  Έξοδα στην πορεία.  

 

284/21: Oρίζεται για Επίδοση στις 16.2.22. 

 

350/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 26.1.22 στις 08:30.  Nα 

καταχωρηθεί ένορκη δήλωση μετάφρασης από 

πρόσωπο που δεν είναι η δικηγόρος που χειρίζεται την 

υπόθεση.  

377/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 16.2.22 στις 08:30.  

 

381/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 26.1.22 στις 08:30.  Nα 

καταχωρηθεί ένορκη δήλωση μετάφρασης από 

πρόσωπο που δεν είναι η δικηγόρος που χειρίζεται την 

υπόθεση. 

 

396/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

437/21: Ορίζεται για ΚΕΘ στις 16.2.22.  Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

468/21: Ορίζεται για ΚΕΘ στις 16.2.22.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι 15.2.22.  Έξοδα στην πορεία.  

 

473/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 26.1.22 στις 08:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 25.1.22.  Έξοδα στην 

πορεία.  

485/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 19.1.22 στις 08:30.  

 

488/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  
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482/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

489/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

490/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

491/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

493/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

495/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

497/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

498/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

499/21: Εκδόθηκε διαζύγιο.  

 

501/21: Εκδόθηκε διαζύγιο. 

 

505/21: Oρίζεται για Απόδειξη στις 15.12.21 στις 08:30. 

 

507/21: H κυρίως αίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ 

βλάβης.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

508/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 15.12.21. 

 

511/21: Ορίζεται για Απόδειξη στις 15.12.21 στις 08:30. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

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 

08.12.2021 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

290/18 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται μετά από αίτημα 

των δικηγόρων των Καθ’ ων η Αίτηση στο οποίο δεν 

έφερε ένσταση ο δικηγόρος της Αιτήτριας. Χωρίς έξοδα. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 15/09/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

32/19 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται μετά από κοινό 

αίτημα των διαδίκων. Χωρίς έξοδα. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 10/02/2022 η ώρα 

9.00πμ. 

277/21 

285/21 

Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 22/12/2021 η 

ώρα 9.00πμ. 

87/18 

88/18 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 28/02/2022. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 10/03/2022 η 

ώρα 9.00πμ.  

408/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 28/02/2022. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 10/03/2022 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. 

 

 

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 8.12.2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

E98/20 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η γραπτή μαρτυρία εκ μέρους των Καθ’ ων να 

καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 11.5.2022 στις 11 π.μ. με γραπτές αγορεύεις.  Τα 

σημερινά έξοδα υπέρ Αιτήτριας.  

 

E104/20 

Αίτηση ημερ. 24.11.2021 

Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

 

 

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

                                                                        Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

  

       

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


