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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1.7.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2909/19 H αγωγή και η αίτηση ημερ. 11.12.2019 ορίζονται για οδηγίες για 

τους Εναγόμενους 1, 2, 3, 4, 8 και 9 στις 5.10.2021, η ώρα 09.00. 

Την ίδια ημέρα η αίτηση ορίζεται για επίδοση στους Καθ’  ων η 

Αίτηση 5, 6, 7 και 10.  Οι Εναγόμενοι 2, 3, 4 και 9 να 

καταχωρίσουν ένσταση μέχρι τότε. 

 

2799/16 Η αίτηση ημερ. 22.2.2021 από τους Εναγόμενους 5 για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση ορίζεται για ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 5.11.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Η αίτηση ημερ. 24.2.2021 από τον Εναγόμενο 6 για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση ορίζεται για ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 5.11.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Η αίτηση ημερ. 2.7.2019 ορίζεται για οδηγίες 5.11.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Η αίτηση ημερ. 10.4.2019 ορίζεται για οδηγίες 5.11.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Οι αιτήσεις ημερ. 27.2.2018 και 27.9.2018 ορίζονται για οδηγίες 

5.11.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

131/21 Αίτηση ημερ. 22.6.2021:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της 

αίτησης. 

 

107/21 Η αίτηση ημερ. 21.5.2021 ορίζεται για οδηγίες 12.7.2021, η ώρα 

09.00.  Να διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχει εμφάνιση εκ μέρους 

του Καθ’  ου η Αίτηση 2. 

 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 

 

6/21 Η Αίτηση ημερ. 28.6.2021 ορίζεται για επίδοση στον Επίσημο 

Παραλήπτη 27.9.2021, η ώρα 09.00. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

282/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α, Β, Γ, Δ και Ε της Αίτησης. 

 

628/19 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της αίτησης. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

1.7.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1160/21  Οι προθεσμίες που τίθενται στο πλαίσιο της Δ.30 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί είναι αυστηρές και 

δεν παρατείνονται χωρίς καλό λόγο. Για τον λόγο 

ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Μάλτας θα 

εκδοθεί στις 8.7.2021 θα δώσω μίαν τελευταία 

ευκαιρία για συμμόρφωση με τα διατάγματα 

αποκάλυψης. Οι Ένορκες Δηλώσεις αποκάλυψης 

εκατέρωθεν να καταχωριστούν εντός 30 ημερών 

από σήμερα. Ακολούθως οι διάδικοι να 

καταχωρίσουν Ονομαστικούς Καταλόγους με 

Σύνοψη Μαρτυρίας εντός περαιτέρω 60 ημερών.  Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 5.10.2021 ώρα 

8.45π.μ. Εάν θα υπάρξει κάποια εισήγηση από 

πλευράς Εναγομένων αναφορικά με το ζήτημα της 

δικαιοδοσίας αυτή μπορεί να υποβληθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και την 5.10.2021. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 281/21 Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων 

στον Έφορο Εταιρειών παρατείνεται σε 60 ημέρες 

από σήμερα.Νοείται ότι η παράταση του χρόνου 

καταχώρησης των εγγράφων στον Έφορο 

Εταιρειών θα είναι χωρίς επηρεασμό των 

δικαιωμάτων και της σειράς προτεραιότητας 

οποιουδήποτε άλλου προσώπου τα οποία τυχόν να 

έχουν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία 

καταχώρησης των επίδικων εγγράφων στον Έφορο 

Εταιρειών. 

 

Αίτηση αρ. 274/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 
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Αίτηση αρ. 132/21 Δεδομένων των όσων καταγράφονται στην Ένορκη 

Δήλωση και του ότι στην παρ. 5 του Τεκμηρίου 1 

στην Ένορκη Δήλωση φαίνεται ότι δεν υπάρχουν 

εργοδοτούμενοι στην Αιτήτρια αρ. 2 ώστε να τίθεται 

ζήτημα επηρεασμού τους με την διάλυση αυτής, 

εκδίδονται διατάγματα ως οι παρ. 15 (α), (β) και (γ) 

της Αίτησης. 

 

Αλλοδαπή Αίτηση αρ. 1/21 Η αίτηση και το προσωρινό διάταγμα 

ορίζονται για οδηγίες την 27.7.2021 ώρα ώρα 

8.45π.μ. Η Ένσταση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Το 

προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Ειδ. Πτώχευσης 10/21 Η Ένορκη Δήλωση για παραμερισμό της 

Ειδοποίησης Πτώχευσης ορίζεται για οδηγίες την 

10.9.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 1.7.2021 

 

Αγωγές: 

2660/20 Η αίτηση ημερ. 4.3.21 επαναορίζεται για οδηγίες την 27.10.21 

ώρα 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση εις 

βάρος εναγόντων/καθ’ ων η αίτηση. 

2525/20 Οι αιτήσεις ημερ. 4.3.21 και 19.4.21 ενόψει του ότι καταχωρήθη 

υπεράσπιση αποσύρονται και απορρίπτονται με έξοδα υπέρ των 

εναγόντων/αιτητών, τα οποία θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

αγωγής. 

1324/20 Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται το κλητήριο ένταλμα 

της παρούσας αγωγής για 6 μήνες από σήμερα.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

65/20 Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται το κλητήριο ένταλμα 

της παρούσας αγωγής εναντίον του εναγόμενου 1 για 6 μήνες 

από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2202/19 Η κλήση ημερ. 12.5.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης δικαιωμάτων.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2102/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 10.12.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες για την καταχώρηση του ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων της κάθε πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας 

μέχρι 30.11.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

1795/19 Έχει καταχωρηθεί ο ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας από αμφότερες τις πλευρές.  Συνεπώς η 

αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 23.5.22 ώρα 10.30 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  Σημείωση:  Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για 

επιθεώρηση εγγράφων. 

1763/19 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αίτηση ημερ. 29.12.20 

επαναορίζεται για ακρόαση την 18.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο χρόνος 

για την καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 29.10.21.  

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση εις βάρος 

εναγομένων.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η 

αίτηση ημερ. 17.7.20. 
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735/14 Με βάση το περιεχόμενο των συνημμένων ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 20.10.21 ώρα 

9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

4208/09 Η αίτηση εγκρίνεται. 

3728/09 Η αίτηση εγκρίνεται. 

691/20 Η αίτηση ημερ. 21.5.21 ορίζεται για απόδειξη την 10.12.21 ώρα 

9.00 π.μ.  εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 30.11.21.  

Έξοδα επιφυλάσσονται. 

1492/20 Η Απόφαση στην Αίτηση ημερ. 4.9.20 θα απαγγελθεί την 8.7.21 

ώρα 9.00 π.μ.  Την ιδία ημερομηνία παραμένουν για οδηγίες οι 

Αιτήσεις ημερ. 27.7.20 και 11.9.20.  Καλούνται οι συνήγοροι 

όπως είναι παρόντες κατά την απαγγελία της απόφασης. 

Αίτηση 

Εταιρειών 

275/21 Η αίτηση εγκρίνεται. 

 

Αίτηση 

Εταιρειών 

277/21 Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 8.7.21 ώρα 9.00 

π.μ.  Να διευκρινιστεί με συμπληρωματική ένορκη δήλωση ποιοι 

είναι οι πιστωτές της αιτήτριας και να παρουσιαστούν οι 

συγκαταθέσεις τους. 

 

Γενική 

Αίτηση  

263/09 Η αίτηση ημερ. 31.8.20 αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Το Ε/Σ εναντίον της 

Καθ’ ης η αίτηση ακυρώνεται. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Π.Ε.Δ. 

κατά την 1.07.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

ΑΓΩΓΕΣ 

3291/14 

Ορίζεται για Ακρόαση την 10.1.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

5150/14 – Αίτηση ημερ. 6.4.21 από Εναγόμενη 2-Αιτήτρια  

Η Ενδιάμεση Απόφαση επιφυλάσσεται.  Έξοδα δίκης. 

 

5150/14 – Αίτηση ημερ. 6.4.21 για τροποποίηση 

Τόσο η αγωγή όσο και η παρούσα αίτηση ορίζονται για Οδηγίες την 

6.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση στην αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

2914/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 6.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Γενική Αίτηση 126/21 

Ορίζεται για Οδηγίες την 5.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αίτησης 276/21 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της αίτησης.  Το 

διάταγμα να πληρωθεί εντός 7 ημερών από σήμερα.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αίτησης 280/21 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της αίτησης.  Το 

διάταγμα να πληρωθεί εντός 7 ημερών από σήμερα.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον Μ. ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ, Π.Ε.Δ. 

κατά την 1.7.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

640/17 

Ορίζεται για Οδηγίες την 27.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από όλες τις πλευρές εντός 90 

ημερών από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

3/19 – Αίτηση ημερ. 18.3.21 

Εκ συμφώνου εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 1 και 2 της 

αίτησης.  Έκθεση Απαίτησης των Εναγόμενων 1 και 3 να καταχωρηθεί 

εντός 10 ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος.  Η υπεράσπιση των 

Εναγόμενων 2 και 4 να καταχωρηθεί εντός περαιτέρω 10 ημερών από την 

καταχώρηση της Έκθεσης Απαίτησης.  Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν 

οι Θεσμοί.  Τα έξοδα της παρούσας αίτησης να ακολουθήσουν το 

αποτέλεσμα της αγωγής.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 29.11.2022 

στις 10.30 π.μ. 

 

1870/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 27.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από τους Εναγόμενους εντός 

90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

2692/19 

Η αγωγή και η ανταπαίτηση απορρίπτονται χωρίς έξοδα. 

 

2343/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 27.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από την Ενάγουσα και 

Εναγόμενους 1 και 2 εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 
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526/20 

Ορίζεται για Ακρόαση την 28.11.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

1089/20 

Ορίζεται για οδηγίες την 27.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από όλες τις πλευρές εντός 90 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Παραπομπή αρ. 28/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 27.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από όλες τις πλευρές εντός 90 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. (Η παραπομπή έχει αριθμό 

28/19 και όχι 27/19 ως αναφέρεται στα ηλεκτρονικά μηνύματα). 

 

Γενική Αίτηση 101/21 

Ορίζεται για Απόδειξη την 8.7.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Γενική Αίτηση 12/21 

Ορίζεται για Απόδειξη την 30.9.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ 

206/14 

Ορίζεται για Οδηγίες την 6.12.2021 στις 9.00 π.μ.  Απογραφή και 

Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Ο Διαχειριστής να 

είναι παρών αν δεν ολοκληρωθεί η διαχείριση. 

 

278/15 

Ορίζεται για Οδηγίες την 6.12.2021 στις 9.00 π.μ.  Απογραφή και 

Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Οι Διαχειριστές να 

είναι παρόντες αν δεν ολοκληρωθεί η διαχείριση. 

 

509/15 – Αίτηση ημερ. 15.6.21 

Ορίζεται για Οδηγίες η αίτηση την 30.11.2021 στις 9.00 π.μ.  Την ίδια 

μέρα για οδηγίες η Διαχείριση.  Τελικοί λογαριασμοί να καταχωρηθούν 

μέχρι τότε.  Οι Διαχειριστές να είναι παρόντες. 
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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   1/7/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

2252/19 – Αίτηση ημερ. 4.3.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 21.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 30.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

3115/19 – Αίτηση ημερ. 22.6.21 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών 

από της εκπνοής του ήτοι από 23.6.21.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

3209/20 – Αίτηση ημερ. 21.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 21.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 30.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

493/21 – Αίτηση ημερ. 21.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 21.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 30.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

 

2742/14 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 

21.10.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

133/15 

Η υπόθεση ορίζεται για προγραμματισμό στις 2.7.21 και ώρα 9:00.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.   Η παρουσία των δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη.  
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1249/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 21.10.21 κάθε διάδικο μέρος εφοδιάσει κάθε άλλο 

διάδικο μέρος με αντίγραφα των εγγράφων που έχει αποκαλύψει με νέα ένορκο 

δήλωση που θα καταχωρηθεί και θα παραδοθεί εντός του πιο πάνω χρόνου.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

3211/16 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 

21.10.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

658/18 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 21.10.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς 

κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο 

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  

 

Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

επιθεώρηση, ανταλλαγή εγγράφων και έξοδα στο Παράρτημα – Τύπος 25 – θα 

θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω ορισθείσα 

ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια.  

 

1133/18 

Οδηγίες στις 2.7.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  
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323/15 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 21.10.21 και ώρα 9:00.  Απογραφή και 

ενδιάμεσοι λογαριασμοί να κατατεθούν μέχρι τότε.  

 

2229/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 21.10.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, ΘΘ 1,2 – Φόρμα 22) προς 

κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο 

του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα 

αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21.10.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

επιθεώρηση, ανταλλαγή εγγράφων και έξοδα στο Παράρτημα – Τύπος 25 – θα 

θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω ορισθείσα 

ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια.  
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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 01.07.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 812/21 Έχει καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης.  Ως εκ 

τούτου η Αίτηση ημερ. 22.06.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα εναντίον της εναγομένης.   

Αγωγή αρ. 2779/20 Εκδόθηκε απόφαση. 

Αγωγή αρ. 2445/20 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 891/20 Η Αίτηση ημερ. 21.05.2021 εγκρίνεται.  Εκδίδεται 

διάταγμα ως η Παρ. 1.  Στη συνέχεια να 

ακολουθηθούν οι θεσμοί.   

Αγωγή αρ. 256/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 29.03.2021.  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 03.11.2021 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. 2003/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 03.11.2021 στις 9:00 

π.μ. Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθούν και από τις δύο πλευρές 

τουλάχιστον 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1626/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 20.04.2022 στις 

11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 583/17 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 08.07.2021 στις 9:00 

π.μ. Χωρίς έξοδα.   
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Αγωγή αρ. 2320/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 28.03.2022 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον των εναγόντων.  

Αγωγή αρ. 2459/15 Η Αίτηση ημερ. 25.09.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα.   

Αγωγή αρ. 459/09 Δόθηκε άδεια εκτέλεσης της απόφασης για περίοδο 

δύο ετών από σήμερα.  Εκδόθηκε διάταγμα 

ανανέωσης memo.  

Γεν. Αίτηση 20/21 Όσον αφορά τον Καθ’  ου η Αίτηση-εναγόμενο 2 ως 

έχει η ένορκη δήλωση επίδοσης δεν θεωρείται 

σωστή επίδοση.  Δίδεται άδεια για τυχόν 

καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης 

του επιδότη ο οποίος να ορκίζεται σε ποιο 

πρόσωπο άφησε την αίτηση στο εγγεγραμμένο 

γραφείο της εταιρείας.  Όσον αφορά τους Καθ’  ων 

η Αίτηση 1 και 3 ορίζεται για Οδηγίες 02.11.2021 

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

Μέχρι τότε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της επίδοσης 

του Καθ’  ου η Αίτηση-εναγόμενου 2.  Άμεσα να 

καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης στο φάκελο 

από τους Καθ’  ων η Αίτηση 1.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  1.7.21 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  1.7.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

642/99 

(αίτηση ημερ. 31.5.21) – Εκδίδεται διάταγμα.  Καμία διαταγή για έξοδα  

 

(αίτηση ημερ. 31.5.21) – Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση παράγραφος (Α), (Β) 

και (Γ) 

          Καμία διαταγή για έξοδα  

 

327/17 

Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ως ακολούθως: 

Οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 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 την 27.10.21, ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει 

της Δ.30 

Την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί η υπόθεση αμφότερες οι πλευρές να 

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα 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 το αποτέλεσμα της 

Αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  
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1462/20 

Η αίτηση ημερ. 20.10.20 ορίζεται για Απόδειξη την 1.11.21, ώρα 08.45 π.μ. 

εκτός αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης μέχρι την 27.10.21 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι την 27.10.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1652/19 

Ακρόαση 11.4.22, ώρα 11.00 π.μ. 

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

ήδη καλυφθεί  

 

2689/20 (αίτηση ημερ. 22.6.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

 

3045/20 (αίτηση ημερ. 30.3.21) 

Εκδίδεται απόφαση  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

04/02/2021 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 

ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στις 01.07.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 590/21 

Αίτ. Ημερ. 21.05.21 

Απόδειξη στις 22.10.21 στις 09:00π.μ. Έκθεση 

Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι δύο καθαρές 

μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1430/20 

Αίτ. Ημερ. 22.06.21 

Εκδίδεται διάταγμα. 

Αγωγή αρ. 2266/16 Ακρόαση στις 10.03.22 στις 11:00π.μ.  Οι χρόνοι οι 

οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, 

Αντεξέταση και Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα 

είναι ως οι πρόνοιες της Δ.30 Θ.8 (γ), εκτός εάν 

εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο.  Κάθε 

μάρτυρας θα παρουσιάσει γραπτή δήλση του ως 

μέρος της κυρίως εξέτασης του όπου αυτό είναι 

εφικτό.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1255/20 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 60 ημερών από 

σήμερα κάθε διάδικο μέρος προβεί σε καταχώρηση 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και 

εφοδιάσει με αντίγραφο κάθε άλλο διάδικο μέρος.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 22.10.21 και ώρα 

09:00π.μ. σε σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει 

της Δ.30 θ.8 (γ). Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 66/20 

Αίτ. Ημερ. 22.06.21 

Εκδίδεται διάταγμα. 

Αγωγή αρ.  3955/15            Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 3964/15 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Γεν. Αίτ. αρ. 150/01 

Αίτ. Ημερ. 27.04.21 

Άδεια δίδεται και εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση για 

περίοδο 2 ετών από σήμερα.  Καμία διαταγή για 

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

Ημερομηνία: 01.07.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 5285/2012 Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για συνέχιση της 
Ακρόασης την 01.09.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία, αλλά όχι εναντίον των Εναγόμενων. Σε 
περίπτωση διευθέτησης μετά τη θεώρηση των 
αναδομημένων καταστάσεων, να ενημερωθεί το 
Δικαστήριο προηγουμένως. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.671/2013 Ο Καθ’ ου η αίτηση 2 ζητά χρόνο για να γίνουν 
προσπάθειες διευθέτησης από τον πρωτοφειλέτη. Η 
αίτηση ορίζεται για οδηγίες για τον Καθ’ ου η αίτηση 
2 την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση 
μέχρι τότε, έξοδα στην πορεία. Η ώρα είναι 9:20π.μ., ο 
Καθ’ ου η αίτηση 3 είναι απών. Εκδίδεται ένταλμα 
σύλληψης. Να μην εκτελεστεί, θα ενημερωθεί για την 
ημερομηνία από τον Καθ’ ου η αίτηση 2, για να 
εμφανιστεί οικειοθελώς την επόμενη φορά. Η αίτηση 
ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο του εντάλματος 
αναφορικά με τον Καθ’ ου η αίτηση 3 την 
17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.723/2013 Αίτηση ημερομηνίας 28.09.2020: Δίδεται 
επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που 
εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης εκδίδεται 
διάταγμα με το οποίο το διάταγμα εγγραφής της 
διαιτητικής απόφασης ημερομηνίας 07.11.2013 όσον 
αφορά την Αιτήτρια (Καθ’ ης η αίτηση 3 στη Γενική 
Αίτηση) παραμερίζεται. Η Αιτήτρια (Καθ’ ης η αίτηση 3 
στη Γενική Αίτηση) να καταχωρίσει την ένστασή της 
μέχρι την 05.07.2021 ώρα 12:00μ.. Η Γενική Αίτηση 
ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
09.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Τα έξοδα αυτής της 
διαδικασίας να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της 
Γενικής Αίτησης. Αίτηση έρευνας 27.08.2020: Η αίτηση 
αναφορικά με την Καθ’ ης η αίτηση 2 (Καθ’ ης η αίτηση 
3 στη Γενική Αίτηση) απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ της 
Αιτήτριας και εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση 2 (Καθ’ ης η 
αίτηση 3 στη Γενική Αίτηση) όπως υπολογιστούν και 
εγκριθούν (δεν ευθύνεται η Αιτήτρια για την παράλειψη 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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εμφάνισης στη διαδικασία και ό,τι επακολούθησε μέχρι 
τον παραμερισμό). Η αίτηση αναφορικά με την Καθ’ ης 
η αίτηση 1 (Καθ’ ης η αίτηση 2 στη Γενική Αίτηση) 
παραμένει για Οδηγίες την 20.10.2021 ώρα 8:30 
π.μ., το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο. 
Τυχόν ένσταση της Καθ’ ης η αίτηση 1 να καταχωριστεί 
ω τότε. Οι συνήγοροι της Καθ’ ης η αίτηση 1 να την 
παρουσιάσουν στο Δικαστήριο.  
 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 1656/2014 Αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν η αγωγή να 
εκδικαστεί ως ταχείας εκδίκασης. Η Ενάγουσα, εντός 30 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσει έγγραφη 
μαρτυρία. Ακολούθως, ο Εναγόμενος να καταχωρίσει τη 
δική του έγγραφη μαρτυρία εντός περαιτέρω 30 
ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (τελικές 
αγορεύσεις) την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 3499/2015 Με την αγωγή του, ο Ενάγων ζητά αποζημιώσεις για τον 
αποκλεισμό του από  τη συμμετοχή του στην Εθνική 
Ομάδα στους Παγκύπριους αγώνες στο άθλημα 
σκοποβολής «ΣΚΗΤ» και διάταγμα με το οποίο να 
διατάσσεται η ακύρωση των τροποποιητικών 
κανονισμών που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της 
Εναγόμενης. Η Εναγόμενη, με το δικόγραφό της, εγείρει 
προδικαστική ένσταση ότι πρόκειται για αθλητική 
διαφορά και μόνη αρμόδια είναι η ΑΔΕΑ του ΚΟΑ, με 
βάση το άρθρο 2 του περί Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού Νόμου 41/1969. Άνευ βλάβης αυτής της 
προδικαστικής ένστασής της, η Εναγόμενη ισχυρίζεται 
ότι νομότυπα αποφάσισε τις διαφοροποιήσεις στους 
κανονισμούς της και στις λοιπές αποφάσεις της, ενώ ο 
Ενάγων δεν αναφέρει τις παραβάσεις στις οποίες 
προέβη. Θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει 
κοινή βάση πραγματικών δεδομένων (ψήφιση 
κανονισμών, περιεχόμενο, αποκλεισμός Ενάγοντος) στη 
βάση των οποίων το Δικαστήριο να προσεγγίσει πρώτα 
το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Η αγωγή ορίζεται για 
προγραμματισμό της Ακρόασής της την 
09.07.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Οι συνήγοροι που 
χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες στο 
Δικαστήριο ή να τοποθετηθούν ηλεκτρονικά για το πιο 
πάνω ζήτημα. Έξοδα στην πορεία και όχι εναντίον της 
Εναγόμενης. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 3918/2015 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με διάδικους 
παρόντες, την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ. (να 
εξαντληθούν τα περιθώρια διευθέτησης και να γίνει 
προσπάθεια περιορισμού των επιδίκων θεμάτων), έξοδα 
στην πορεία. 
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7.  ΑΓΩΓΗ 4263/2015 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με διάδικους 
παρόντες, την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ. (να 
εξαντληθούν τα περιθώρια διευθέτησης και να γίνει 
προσπάθεια περιορισμού των επιδίκων θεμάτων), έξοδα 
στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 4367/2015 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό να 
ολοκληρωθούν όσες προσπάθειες γίνονται, για εξώδικη 
διευθέτηση ή για περιορισμό των επιδίκων θεμάτων, 
την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.475/2016 Άδεια δίδεται, η Έφεση αποσύρεται και 
απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ των Εφεσιβλήτων 1 και 
2 και εναντίον του Εφεσείοντος όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2427/2017 Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και ο Εναγόμενος, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων 
που θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον 
κατάλογο εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2622/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 29.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 906/2019 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης του 
εντάλματος σύλληψης την 17.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1567/2019 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 17.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2076/2019 Εκκρεμεί η καταχώριση ονομαστικού καταλόγου 
μαρτύρων από μέρους της Εναγόμενης. Η Εναγόμενη να 
καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη 
μαρτυρίας εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Η 
αγωγή ορίζεται για επίτευξη 
συμβιβασμού/προγραμματισμό της Ακρόασης 
της την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2090/2019 Η Εναγόμενη, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, 
να καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 
(δεν βρίσκεται στον φάκελο του Δικαστηρίου). Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. 
Ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 
κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή 
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ορίζεται για Οδηγίες την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 3226/2019 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από 
σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε 
μάρτυρα. Ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον 
δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 
μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 17.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 406/2020 Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας/Αιτήτριας και εναντίον της Εναγόμενης/Καθ’ 
ης η αίτηση όπως υπολογιστούν/εγκριθούν. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 552/2020 Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση ως η 
παράγραφος 1 της αίτησης. Ο Εναγόμενος να εμφανιστεί 
εντός 30 ημερών από την επίδοση. Κάθε μεταγενέστερη 
αίτηση που χρήζει επίδοσης θα θεωρείται δεόντως 
επιδοθείσα, εάν αντίγραφό της αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Ε.Δ. Λεμεσού για 5 συνεχείς ημέρες.  
 

19.  ΑΓΩΓΗ 732/2020 Η κλήση για οδηγίες της Ενάγουσας παραμένει για 
Οδηγίες, μέχρι να συμπληρωθούν τα δικόγραφα και στη 
διαδικασία τριτοδιαδίκου, για να δοθούν κοινές οδηγίες 
προδικασίας, την 14.09.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 973/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 08.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1643/2020 Εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης το οποίο δεν φαίνεται να 
έχει εκτελεστεί. Η αίτηση παραμένει για 
Οδηγίες/έλεγχο την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1739/2020 Η ώρα είναι 11:00 π.μ., εμφανίστηκε η Καθ’ ης η αίτηση. 
Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται. Η αίτηση παραμένει 
για Οδηγίες την 17.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία (θα μεσολαβήσει προσπάθεια διευθέτησης). 
Η Καθ’ ης η αίτηση ανέφερε πως έχει 5 παιδιά και έχω 
χάσει πρόσφατα τον σύζυγό της, εξ ου και είχε κάποιες 
δυσκολίες να ανταπεξέλθει, αλλά θα φροντίσει να 
ορθοποδήσει και να αντιμετωπίσει το χρέος, το οποίο 
είναι μικρό. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2799/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 7 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 126/2021 Εκδίδεται Διάταγμα (Garnishee order nisi) με το οποίο 
διατάσσεται η  HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY 
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μεσεγγυούχος να μην αποξενώσει ποσό ύψους 
€28.525,00 πλέον τόκο προς 2% ετησίως από 
10.02.2021 πλέον €66,00 έξοδα έκδοσης απόφασης 
(στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα της αγωγής 
που δεν έχουν υπολογιστεί/εγκριθεί μέχρι στιγμής) στο 
οποίο έχει συμφέρον και/ή οφείλεται στην Εναγόμενη 1/ 
Καθ’ ης η αίτηση 1 YARNOLD INVESTMENTS LIMITED. 
Η μεσεγγυούχος διατάσσεται όπως μη πληρώσει ή 
αποξενώσει το πιο πάνω ποσό ή οποιοδήποτε μέρος του 
προς την Εναγόμενη 1/Καθ’ ης η αίτηση 1 YARNOLD 
INVESTMENTS LIMITED ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 
εκτός μόνον για να χρησιμεύσει προς ικανοποίηση της 
απόφασης που εκδόθηκε υπέρ της Ενάγουσας στην 
παρούσα αγωγή OXFORD MANAGEMENT LIMITED. 
Διατάσσεται περαιτέρω η μεσεγγυούχος όπως 
εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου στην ημερομηνία 
που αναφέρεται πιο κάτω ώστε να εξεταστεί αναφορικά 
με το πιο πάνω ποσό χρημάτων που τυχόν έχει στα χέρια 
της, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 73 και 74 
του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6. Το 
Διάταγμα ορίζεται (επιστρεπτέο) για επίδοση στην 
μεσεγγυούχο και στην Εναγόμενη 1/Καθ’ ης η αίτηση 1 
YARNOLD INVESTMENTS LIMITED στις 17.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
 

 

 

1. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται των πρώτων εμφανίσεων, για όσους δικηγόρους επιθυμούν να εμφανιστούν, μεταξύ των ωρών 8:30 

π.μ. – 10:00 π.μ. στο γραφείο του, και, σε περίπτωση που χρειαστεί για κάποιαν υπόθεση, στην αίθουσα 2 (κοινή δικαστική αίθουσα). 

Πρόσφορο για το Δικαστήριο είναι οι πρώτες εμφανίσεις να διεξάγονται χωρίς τη φυσική παρουσία δικηγόρων/διαδίκων, ηλεκτρονικά, 

εφόσον σε κάτι τέτοιο συμφωνούν όλες οι πλευρές.  

 

2. Η φυσική παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων στις υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση (ανεξαρτήτως της χρονολογικής τους 

σειράς) και σε αιτήσεις έρευνας/παρακοής είναι απαραίτητη, εκτός εάν το Δικαστήριο ειδοποιήσει διαφορετικά. Οι δικηγόροι που 

εμφανίζονται για την ακρόαση της υπόθεσής τους θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητούν τα επίδικα θέματα και να προβαίνουν σε 

χειρισμούς για την παρουσίαση της μαρτυρίας όταν ζητηθεί.  

 

3. Σε περίπτωση που δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους είτε γιατί αφορούν μόνον 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. 

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος) 

τηλ. 25806276, email: yioannou@dc.judicial.gov.cy  

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

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01/07/2021 

 

 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 636/21 Αίτηση ημ. 27.4.21 για απόφαση εναντίον των εναγομένων 

1 και 2 λόγω μη εμφάνισης 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης.`  
2. Aγωγή 2977/20 Η αίτηση ημ. 3.3.21 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη με τις 

ίδιες οδηγίες ημ. 25.5.21, στις 9.7.21 ώρα 9.00.  Χωρίς 

έξοδα.  
3. Αγωγή 927/21 Η αίτηση ημ. 22.6.21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των εναγόντων και εναντίον των εναγομένων όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 

 

  
4. Αγωγή 2614/20 Η αίτηση ημ. 21.5.21 για απόφαση λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εναντίον των 1 και 2, αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των εναγόντων και εναντίον 

των εναγομένων 1 και 2 όπως αυτά θα υπολογιστούν από 

τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα 

είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής.  
5. Αγωγή 2794/19 Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 4.10.21 ώρα 9.00 έτσι 

ώστε να εξετάσει την πορεία της υπόθεσης ο δικηγόρος του 

ενάγοντα ως προς το θέμα το οποίο αναφέρει στα 

ηλεκτρονικά μηνύματα του και όπως ενεργήσει ανάλογα 

μέχρι τότε.  Τα ζητήματα για τα οποία δόθηκαν οδηγίες στα 

πλαίσια της κλήσης για οδηγίες παραμένουν σε 

εκκρεμότητα μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  
6. Αγωγή 2880/19 Η αίτηση ημ. 4.9.20 για συνοπτική απόφαση ορίζεται στις 

26.11.21 ώρα 9.00 για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις. 

Έξοδα στην πορεία.  
7. Aγωγή 766/21 Η αίτηση ημ. 12.5.21 (παρακοή) ορίζεται την 1.12.2021 ώρα 

9.00 για οδηγίες.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 22.11.21. 

Να τοποθετηθούν οι δικηγόροι την επόμενη δικάσιμο 

αναφορικά με το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε η κλήση.  

Έξοδα στην πορεία. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

1.7.21 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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1. 275/20 – H κυρίως αίτηση ορίστηκε εκ νέου για απόδειξη 

στις  21.9.21και ώρα 09:00. 

2. 246/20 –  H κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 

5.10/.21. 

3. 72/19 – Ορίστηκε για οδηγίες στις  16.9.21.  Κλήση για 

οδηγίες να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   Τυχόν αίτηση για 

τροποποίηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

4. 262/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  5.10.21.  

Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

5. 290/18 – Η αίτηση έρευνας ημερ. 15.4.20 ορίστηκε για 

επίδοση στις  5.10.21. 

6. 30/21 – Επίδοση στις  5.10.21.  Η ενδιάμεση αίτηση ορίστηκε 

για οδηγίες στις  9.7.21 

7. 307/19 – Η αίτηση απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα άνευ 

βλάβης.   

 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

1. 431/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 14.9.21.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε.  Το προσωρινό διάταγμα  ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  9.7.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι 

τότε.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

2. 273/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για  ΚΕΘ στις  28.9.21.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

3. 312/20 – Απόδειξη στις  28.9.21 και ώρα 10:00. 

4. 72/20 – Δήλωση συμβιβασμού στις 5.7.21. 

5. 458/18 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  7.10.21.  Τροποποιημένη 

υπεράσπιση μέχρι τότε. 

6. 82/21 – Απόδειξη στις  8.7.21.  Έκθεση του Γραφείου 

Ευημερίας να ετοιμαστεί μέχρι τότε. 

7. 463/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  14.9.21.  

Δόθηκε παράταση χρόνου για αποκάλυψη και ανταλλαγή 

εγγράφω εκ μέρους και των δύο πλευρών  μέχρι τότε.   
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Δόθηκαν εκ νέου οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης του Γραφείου 

Ευημερίας. 

8. 360/20 -  Επίδοση στις  5.10.21. 

9. 124/21 – Η μονομερής αίτηση  ορίστηκε για οδηγίες στις  

8.7.21. 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών:    

1. 46/18 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  7.10.21.  Απάντηση στην 

Υπεράσπιση των Καθ’ων η αίτηση 1 και 3 να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Η κυρίως αίτηση σε ότι αφορά τους Καθ’ων η 

αίτηση  2, 4 και 5  ορίστηκε για επίδοση για τελευταία φορά 

στις  7.10.21. 

2. 40/19 – ΚΕΘ στις 5.10.21.  Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

3. 53/19 – Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για ΚΕΘ  στις  5.10.21.  

Υπεράσπιση  μέχρι τις  4.10.21. 

4. 26/20  - Ορίστηκε για ΚΕΘ στις  5.10.21.  Υπεράσπιση μέχρι 

τις  4.10.21.   

5. 14/16 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ακρόαση στις  19.10.21 

και ώρα  10:00.  H αίτηση δια κλήσεως  ημερ. 19.4.21  

ορίστηκε για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  14.9.21. 

6. 4/21 – Η κυρίως αίτηση  ορίστηκε για επίδοση στις  14.9.21.  

Η αίτηση δια κλήσεως ημερ. 11.2.21  ορίστηκε για επίδοση 

στις  14.9.21.  Η μονομερής αίτηση ημερ.  23.4.21 ορίστηκε 

για  οδηγίες στις 14.9.21. 

7. 30/19 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις 23.9.21. 

 

Αίτηση προσβολής πατρότητας αρ. 17/20 – Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για οδηγίες στις  28.9.21. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ 1.7.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΤΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Περιουσιακές Διαφορές 6/20 – ΚΕΘ 16.9.21.  Ονομαστικός κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε από τον καθ΄ου η αίτηση 

 

2. Περιουσιακές Διαφορές 12/20 – ΚΕΘ 16.9.21.  Δόθηκαν οδηγίες όπως 

οι διάδικοι εντός 45 ημερών από σήμερα κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει 

με ένορκη δήλωση που θα καταχωρήσει προς κάθε άλλο διάδικο μέρος 

και ανταλλάξει όλα τα έγγραφα που βρίσκονται ή βρίσκονταν στην κατοχή 

του ή έλεγχο του τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και 

να εφοδιάσει με αντίγραφα κάθε άλλο διάδικο μέρος και όπως προβούν 

σε οποιεσδήποτε παραδοχές γεγονότων εντός της πιο πάνω προθεσμίας. 

 

 

3. Χρήση Στέγης 22/19 – Οδηγίες 16.9.21 

 

4. Διατροφή 129/21 – Προσωρινό διάταγμα και Κυρίως ορίστηκαν για 

Επίδοση στις 13.7.21.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 

 

 

5. Διατροφή 326/20 – Μονομερής για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) και η 

Κυρίως για ΚΕΘ στις 23.9.21 

 

6. Διατροφή 94/19 – Οδηγίες 16.9.21 

 

 

7. Γονική Μέριμνα 375/20 – Οδηγίες 16.9.21.  Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε 

 

8. Γονική Μέριμνα 139/20 – ΚΕΘ 23.9.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε 

 

 

9. Διατροφή 51/21 – Κυρίως για ΚΕΘ και το Προσωρινό διάταγμα για 

Επίδοση 13.7.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Προσωρινό 

διάταγμα σε ισχύ 
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10. Γονική Μέριμνα 45/21 – Προσωρινό διάταγμα και Κυρίως για Οδηγίες 

στις 14.9.21.  Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε.  Ένσταση μέχρι τότε. 

11. Γονική Μέριμνα 19/21 – ΚΕΘ 28.9.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

12. Γονική Μέριμνα 420/20 – Δήλωση συμβιβασμού 17.9.21 

13. Γονική Μέριμνα 339/20 – ΚΕΘ 30.9.21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

τότε 

14. Γονική Μέριμνα 149/20 – ΚΕΘ 17.9.21.  Συμπλήρωση δικογράφων εντός 

15 ημερών.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί 

15. Γονική Μέριμνα 331/18 – ΚΕΘ 24.9.21.  Διάδικοι και δικηγόροι να είναι 

παρόντες. 

16. Περιουσιακές Διαφορές 32/18 – Δόθηκε απόφαση σε ενδιάμεση αίτηση.  

Ορίστηκε για Προγραμματισμό στις 24.9.21 
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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 υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ενώπιον της κας Ε. 

Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, που ήταν ορισμένες στις 

01.07.21 και δεν έγιναν με φυσική παρουσία των δικηγόρων ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

67/20 

 

Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό σύμφωνα με το περιεχόμενο 

των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των δικηγόρων.  Το 

πρακτικό θα σταλεί από το Πρωτοκολλητείο στους 

δικηγόρους.  

 

211/20 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό σύμφωνα με το περιεχόμενο 

των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των δικηγόρων.  Το 

πρακτικό θα σταλεί από το Πρωτοκολλητείο στους 

δικηγόρους. 

 

355/20 1. Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το 

Παράρτημα Τύπος Αρ. 25. 

2. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνένωσης της 

παρούσας υπόθεσης με τις άλλες υποθέσεις που 

αφορούν το ίδιο επίδικο θέμα. 

3. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 30/10/21 και 

ώρα 09.00π.μ. 

 

5/21 Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 23/09/21 και ώρα 

09.00π.μ.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να 

εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου.  

 

451/17 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα μετά 

από κοινό αίτημα των δικηγόρων των διαδίκων. Η 

υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση στις 13/01/22 και 

ώρα 09.00π.μ. 

 

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy
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441/17 

 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση στις 16/02/22 και ώρα 

10.30π.μ. 

 

297/20 

298/20 

299/20 

Εκδίδεται διάταγμα για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 

εντός 4 μηνών από σήμερα.  Στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται τα έγγραφα 

που αποκαλύπτονται. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 17/11/21 και ώρα 

09.00π.μ. 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 1/7/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

 

E11/18 

Το αίτημα αναβολής είναι δικαιολογημένο και εγκρίνεται.  Η ακρόαση 

αναβάλλεται δίχως οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα.  Επαναορίζεται για 

ακρόαση στις 10/11/2021.  Οι οδηγίες που δόθηκαν την 1/12/2020 

εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

 

Ε35/20 

Αίτηση ημ. 23/6/2021 

Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

Ε25/21 

Εκδίδονται διατάγματα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών 

με την παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή 

φύλαξη και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν μέχρι 20/9/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων 

εγγράφων να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των 

διαδίκων.          

Ορίζεται για οδηγίες στις 12/10/2021 στις 9.00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

Κ15/19 

Ορίζεται 23/9/2021 στις 9.00 π.μ. με σκοπό τη δήλωση συμβιβασμού.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


