
 

 

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

438/20 Η αίτηση ημερ. 27.4.2021 ορίζεται για οδηγίες 15.10.2021, η 

ώρα 09.00.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

2010/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 17.11.2021.  Τα έξοδα στην πορεία.  

Και οι δύο πλευρές να καταχωρίσουν μέχρι τότε ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

243/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.16Α της Αίτησης. 

 

237/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. 12(α) και (β) της Αίτησης. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 14.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΕΣΗ: 86/2021 

Η Απόφαση επιφυλάσσεται.  Έξοδα δίκης. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

14.6.2021 

 

Αγωγές: 

3027/16 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 29.9.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2428/20 Η αίτηση ημερ. 23.12.20 επαναορίζεται για απόδειξη την 

9.11.2021 ώρα 9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

μέχρι την 29.10.21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

5231/04 Η αίτηση ημερ. 2.7.20 επαναορίζεται για επίδοση την 10.11.21 

ώρα 9.00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2357/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 9.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

και του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας 

της πλευράς των εναγομένων παρατείνεται μέχρι 29.10.21.  Τα 

σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ των εναγόντων και εναντίον 

των εναγομένων. 

 

Αίτηση  

239/21 Η αίτηση εγκρίνεται. 

 

Αίτηση 

Έφεση 

87/21 Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Διαχειρίσεις: 

206/21 Ορίζεται για επίδοση την 9.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

51/15 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 22.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί και ενδιάμεσοι λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι την 5.11.21.  Μόλις καταχωρηθούν 

ενδιάμεσοι και τελικοί  λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον 

της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. Εκδίδεται ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του διαχειριστή το οποίο να παραμείνει 

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

14.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 727/20 Δεδομένου του ότι επηρεάζονται οι 

προθεσμίες που τάσσονται από την Δ.30 

θεωρώ απαραίτητο όπως η Αίτηση ημερ. 

2.6.2021 επιδοθεί. Ορίζεται για επίδοση την 

22.6.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 392/16 Η αίτηση ημερ. 28.5.2021 ορίζεται για 

ακρόαση την 23.6.2021 ώρα 8.45π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Η Ένσταση να 

καταχωριστεί το αργότερο μέχρι την 

18.6.2021. Δεδομένων των στενών 

χρονικών περιθωρίων δεν θα δοθούν 

παρατάσεις στις πιο πάνω προθεσμίες. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 101/21 Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών 

εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών 

παρατείνεται σε 40 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. Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

 

Αλλοδαπή αίτηση 9/19 Η αίτηση ημερ. 25.2.2021 ορίζεται για 

ακρόαση την 6.7.2021 ώρα 8.45π.μ.με 

γραπτές αγορεύσεις. Η αίτηση ημερ. 

22.12.2020 παραμένει για οδηγίες την ίδια 

μέρα. Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 14.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

3245/17  - Αίτηση ημερ. 15.10.19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 11.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Το ένταλμα 

σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

194/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 11.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1886/19 – Αίτηση ημερ. 2.7.20 εναντίον Εναγόμενου 3 

Ορίζεται για Απόδειξη την 26.10.21 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

2695/20 – Αίτηση ημερ. 2.6.21 

Η αίτηση απορρίπτεται χωρίς έξοδα.  (Καταχώρισαν εμφάνιση την 

1.6.2021 και η παρούσα καταχωρήθηκε στις 2.6.2021). 

 

3113/20 – Αίτηση ημερ. 29.4.21 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον των Καθ’ ων 

η αίτηση ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από 

το Δικαστήριο στο τέλος. 

 

Διαχ. 407/09 

Ορίζεται για Οδηγίες την 24.11.2021 στις 9.00 π.μ.  Τελικοί Λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Ο Διαχειριστής να είναι παρών αν δεν 

ολοκληρωθεί η διαχείριση. 
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Διαχ. 477/15 

Ορίζεται για Οδηγίες την 24.11.2021 στις 9.00 π.μ.  Ενδιάμεσοι/ Τελικοί 

Λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Ο Διαχειριστής να είναι παρών 

αν δεν ολοκληρωθεί η διαχείριση. 

 

Διαχ. 207/21 

Ορίζεται για Επίδοση την 30.9.2021 στις 9.00 π.μ. 
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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  14/6/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1742/20 – Αίτηση ημερ. 27.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 15.6.21 και ώρα 9:00.  Η παρουσία των 

δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη.  

 

 

125/20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 7.10.21 και ώρα 9:00 για τον Καθ΄  ου η 

Αίτηση 3 και επίδοση για τους 1, 2, 4.  ΄Εξοδα στη πορεία για τον Καθ΄ ου η 

Αίτηση 3.  

 

 

1913/19 – Αίτηση ημερ. 10.5.20 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα ο δικηγόρος 

του Αιτητή θα ειδοποιηθεί από το Πρωτοκολλητείο. 

 

 

5334/14 

Ακρόαση στις 24.1.22 και ώρα 11:00. ΄Εξοδα στη πορεία. 

 

 

1022/18 

Για οδηγίες στις 7.10.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και των δύο πλευρών και να 

ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι 7.10.21.  Τα έξοδα στη πορεία της αγωγής. 
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2321/19 

Για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση στις 7.10.21 και ώρα 9:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

2323/19 

Για ακρόαση στις 21.3.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  

 

 

2893/20 – Αίτηση ημερ. 5.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 8.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 20.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

 

1666/19 – Αίτηση ημερ. 7.9.20 

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

Εναγομένων 1 – 7 Καθ΄ ων η Αίτηση αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα 

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

στην πιο πάνω αγωγή.  

 

 

2090/17 

Ακρόαση στις 14.3.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής.  

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 30.9.21 η πλευρά της Εναγόμενης εφοδιάσει κάθε 

άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφα των εγγράφων που έχει ήδη αποκαλύψει με 

νέα ένορκο δήλωση που θα καταχωρηθεί και θα παραδοθεί μέχρι 30.9.21.  

 

853/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 8.10.21 η πλευρά του Εναγόμενου 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 
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αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης που θα 

καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 8.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα. 

 

 

524/18 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 15.9.21 η πλευρά του Εναγόμενου 4 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 15.9.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων. 

Ο Εναγόμενος 4 να ειδοποιηθεί με επιστολή του Πρωτοκολλητή η οποία να 

επιδοθεί με δικαστικό επιδότη.  Η επιστολή να περιλαμβάνει όλες τις σημερινές 

οδηγίες του Δικαστηρίου.  Η επίδοση να γίνει στην Psilos Services Construction 

Ltd, Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 210, Λεμεσός, 99-714424.  

 

 

1907/19 – Αίτηση ημερ. 27.4.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 14.9.21 και ώρα 9:00. ΄Ενσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  
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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 14.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 965/21 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

διευθετηθείσα.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

Αγωγή αρ. 497/21 Η Αίτηση ημερ. 28.04.21021 ορίζεται για Απόδειξη 

20.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2753/20 Η Αίτηση ημερ. 02.06.2021 ορίζεται για Οδηγίες 

05.07.2021 στις 9:00 π.μ. Παρουσία δικηγόρου 

απαραίτητη.  Αν δεν παρουσιαστεί ο δικηγόρος να 

δώσει διευκρινίσεις η αίτηση θα απορριφθεί.   

Αγωγή αρ. 2526/20 Η Αίτηση ημερ. 05.05.21021 ορίζεται για Απόδειξη 

20.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1903/20 Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν και από τις δύο πλευρές εντός 60 

ημερών από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 

12.10.2021 στις 9:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 541/20 Η Αίτηση ημερ. 16.04.21021 ορίζεται για Απόδειξη 

18.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 558/20 Στην Αίτηση ημερ. 27.05.2021 εκδόθηκε διάταγμα.  

Αγωγή αρ. 2528/19 Στην Αίτηση ημερ. 07.07.2020 ορίζεται για Έλεγχο 

το ένταλμα 

Αγωγή αρ. 2367/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων παρατείνεται 

για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Η Αγωγή 

ορίζεται για Οδηγίες 04.10.2021 στις 9:00 π.μ.  
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Αγωγή αρ. 2335/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 08.10.2020 ορίζεται για 

Επίδοση (τελευταία φορά) 13.09.2021 στις 9:00 

π.μ.  

Αγωγή αρ. 2237/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 29.03.2021 στις 

11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2057/19 Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας εκ μέρους των Εναγομένων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 28.03.2022 στις 

11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1648/19 Η Αίτηση ημερ. 05.05.21021 ορίζεται για Απόδειξη 

14.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1164/19 Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η 

αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 10.10.2021 στις 9:00 

π.μ.  

Αγωγή αρ. 509/19 H Αίτηση ημερ. 02.01.2020 απορρίπτεται λόγω  μη 

επίδοσης.   

Αγωγή αρ. 2732/18 Εκδόθηκε απόφαση.   

Αγωγή αρ. 1413/18 H Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης νέας.  

Αγωγή αρ. 789/17 Κλήση για Οδηγίες ημερ.25.02.2021.  Ενάγοντες 

και Εναγόμενοι να αποκαλύψουν τα έγραφα που θα 

παρουσιάσουν στη δίκη εντός 60 ημερών από 

σήμερα και να παραδώσουν αντίγραφα εντός της 

ίδια προθεσμίας.  Η Αγωγή και η Κλήση για Οδηγίες 

ορίζονται για Οδηγίες 15.10.2021 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. 168/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 16.03.2022 στις 

11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1431/13 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 14.10.2021 στις 

11:00 π.μ.  
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Αγωγή αρ. 5343/09 Η Αίτηση ημερ. 02.03.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.   

Αγωγή αρ. 3773/09 Στην Αίτηση ημερ. 30.10.2020 εκδίδεται εκ νέου 

ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση.  

Η εγγύηση κατάσχεται.  Ορίζεται για Έλεγχο 

28.09.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 4878/06 Εκδόθηκε διάταγμα για άδεια εκτέλεσης της 

απόφασης για περίοδο ενός έτους από σήμερα. 

Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης memo.   

Γεν. Αίτηση 337/20 Η Αίτηση ορίζεται για Αγορεύσεις 22.06.2021 στις 

9:00 π.μ. 

Γεν. Αίτηση 289/20 Η Αίτηση ορίζεται για Αγορεύσεις 22.06.2021 στις 

9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 251/14 Η Αίτηση ημερ. 28.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

24.09.2021 στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης 

ακυρώνεται.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  (Η καθ’ ης η Αίτηση ήταν παρούσα).   

Γεν. Αίτηση 455/11 Στην  Αίτηση ημερ. 30.06.2020 εκδίδονται 

εντάλματα σύλληψης εναντίον των εναγομένων 3 

και 5 τα οποία ορίζονται για Έλεγχο 29.09.2021 

στις 9:00 π.μ.  

Πτώχευση 10/20 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες 07.07.2021 στις 9:00 

π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  14.6.2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

30.4.20 και της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  

οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την  14.6.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

1227/11 (αίτηση ημερ. 13.5.21) 

Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

4778/14 

Ακρόαση 31.1.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

1502/19 

Οδηγίες και προγραμματισμό στις 30.6.21, ώρα 09.00 π.μ. 

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. 

Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα 

 

410/21 

Η αίτηση ημερ. 27.4.21 ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  
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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 την 14.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 2865/20 

Αίτ. Ημερ. 28.04.21 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 08.10.21 στις 

09:00π.μ.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί 

μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1498/14 

Αίτ. Ημερ. 29.07.20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω μη 

επίδοσης και άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αίτ. Έφεση αρ. 264/18 Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Οι δικηγόροι θα 

ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για την απόφαση του 

Δικαστηρίου.  Έξοδα στην πορεία. 

Αίτ. Έφεση αρ. 212/18 Εκ νέου για οδηγίες στις 23.09.21 στις 09:00π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 31/21 

Κλήση για οδηγίες 

09.03.21 

Οι διάδικοι προβούν σε ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων που έχουν ή είχαν στην κατοχή τους και 

αφορούν τα επίδικα ζητήματα σύμφωνα με τον 

τύπο 22, Δ.28, Θ.2, εντός 60 ημερών από σήμερα.  

Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος θέσει 

προς επιθεώρηση προς τους αντιδίκους όλα τα 

έγγραφα τα οποία αποκαλύψει εντός της ίδιας 

περιόδου.  Τα αιτητικά του Παραρτήματος αρ. 10 

της Εναγόμενης επιφυλάσσονται μέχρι την 

επόμενη δικάσιμο. 

Αγωγή αρ. 337/21 

Αίτ. Ημερ. 05.05.21 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 08.10.21 στις 

09:00π.μ.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί 

μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

στην πορεία. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 14.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.446/2009 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 
02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Το 
ένταλμα σύλληψης παραμένει ανεκτέλεστο. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 3714/2008 Δίδεται άδεια εκτέλεσης, ως η αίτηση. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 4039/2010 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 3213/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.03.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 743/2011 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β της αίτησης, 
χωρίς έξοδα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 1730/2013 Συνεχιζόμενη ακρόαση: Ολοκληρώθηκε η μαρτυρία 
του ΜΥ1, η αγωγή ορίστηκε για Προγραμματισμό την 
18.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., για να ενημερώσει η 
πλευρά της Εναγόμενης εάν θα έχει άλλον μάρτυρα ή 
εάν θα προχωρήσουν με αγορεύσεις (χρόνος 
αγορεύσεων 7 ημέρες).  
 

7.  ΑΓΩΓΗ 5791/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 23.03.2022 ώρα 
9:30 π.μ. (με προοπτική να αρχίσει). Μέχρι τότε, να 
γίνει προσπάθεια περιορισμού των επιδίκων θεμάτων 
(ενόψει και του ότι ο τρόπος που πιθανόν να έγινε 
κάποιο τροχαίο δυστύχημα-καραμπόλα, βάσει του 
οποίου αξιώνει η Ενάγουσα, ως το πρώτο όχημα, 
εναντίων των Εναγόμενων 1-6, αλλά και το είδος των 
τραυματισμών που δικογραφεί κινούνται σε γνωστά 
νομολογιακά πλαίσια). 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 711/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.03.2022 ώρα 
9:30 π.μ. (με προοπτική να αρχίσει), ενόψει της 
απλότητας των επίδικων θεμάτων. Μέχρι τότε, να γίνουν 
οποιεσδήποτε ενέργειες για την αλλαγή του δικηγόρου 
της Εναγόμενης. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 2675/2017 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό τη 
διευθέτηση, την 02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., καμία 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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διαταγή για έξοδα. Σε περίπτωση διευθέτησης νωρίτερα, 
μπορεί να ζητηθεί. 
 

10.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 429/2019 Η υπόθεση παραμένει για διευκρινίσεις, που 
ζητήθηκαν από τους συνήγορους της Αιτήτριας, την 
16.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., ο φάκελος μένει στο 
Δικαστήριο. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 717/2019 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό τη 
διευθέτηση, την 02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., καμία 
διαταγή για έξοδα. Σε περίπτωση διευθέτησης νωρίτερα, 
μπορεί να ζητηθεί. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1240/2019 Εκδίδεται Βεβαίωση, ως η αίτηση. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 936/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 02.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ. έκθεση υπεράσπισης το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως, έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1003/2020 Η έκθεση υπεράσπισης έχει καταχωριστεί, θεωρείται από 
το Δικαστήριο εμπρόθεσμη. Η αίτηση απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της Εναγόμενης 
όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1254/2020 Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και η Εναγόμενη, 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 02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 30/2021 Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων και η Εναγόμενη, 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 02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

17.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 89/2021 Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 02.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 284/2021 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 02.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ. έκθεση υπεράσπισης το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως, έξοδα στην πορεία. 
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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. 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. 

 

2. 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 14/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Γεν. Αιτ. 381/16 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ημ. 31.8.20 εναντίον του καθ’ ου 

3 ορίζεται για οδηγίες στις 23.9.2021 ώρα 9.00.  Ο καθ’ ου 

3 να υπογράψει εγγύηση €500 για να είναι παρών την 

επόμενη δικάσιμο.  Το Ε/Σ εναντίον του καθ’ ου 3 

ακυρώνεται. 

2. Αγωγή 2878/20 Η αίτηση ημ. 16.4.21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης με έξοδα υπέρ της ενάγουσας και εναντίον της 

εναγομένης 1 όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι 

εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 

3. Αγωγή 1284/18 Κλήση για οδηγίες ημ. 9.3.21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες εναντίον 2, 3 και 4 στις 

12.10.21 η ώρα 9.00.  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.  Περαιτέρω η 

αγωγή εναντίον του εναγόμενου 1 αποσύρεται άνευ βλάβης 

του δικαιώματος καταχώρισης νέας, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις της δικηγόρου των εναγόντων που φαίνονται στο 

τεκμήριο Α. 

4. Αγωγή 1542/20 Τόσο η αίτηση ημ. 24.2.21 όσο και η αγωγή αποσύρονται 

και απορρίπτονται ανεπιφύλακτα.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

Η αγωγή έχει διευθετηθεί εξωδίκως. 

5. Αγωγή 705/20 Αίτηση ημ. 29.12.20 εναντίον των 1 και 3. 

Η αίτηση ορίζεται στις 11.10.21 η ώρα 9.00 για οδηγίες όσον 

αφορά τον καθ’ ου 2.  Ενδεχόμενη ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.  Όσον αφορά τον καθ’ ου 1 

η αίτηση ορίζεται για επίδοση την ίδια ημέρα. 

6. Αγωγή 95/20 Η αίτηση ημ. 30.9.20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης του δικαιώματος καταχώρισης νέας.  Το Ε/Σ 

ακυρώνεται.  Η ημερομηνία 12.11.21 ακυρώνεται.  Κάθε 

πλευρά τα έξοδα της. 

7. Αγωγή 4500/21 Η αίτηση μην. δόσεων ορίζεται για οδηγίες την 24.9.21 ώρα 

9.00.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Την επόμενη 
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Σημ. Αναφορικά με την Αγωγή 1241/19 και την Γενική Αίτηση 321/19 οι δικηγόροι θα 
ενημερωθούν εντός των επόμενων ημερών. 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δικάσιμο η υπόθεση να γίνει με την φυσική παρουσία 

δικηγόρων και καθ’ ου η αίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 

8. Αγωγή 3078/16 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό την 22.9.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

9. Αγωγή 1319/20 Η αίτηση ημ. 17.11.20 ορίζεται για οδηγίες στις 4.10.2021 

ώρα 9.00.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία.  Η εναγομένη να ειδοποιηθεί για τη νέα 

ημερομηνία από το Πρωτοκολλητείο. 

10. Αγωγή 741/19 Αίτηση ημ. 16.3.2021 μηνιαίων δόσεων 

Καμία εμφάνιση ούτε ενημέρωση από τους δικηγόρους των 

αιτητών. Η αίτηση επαναορίζεται για έλεγχο του εντάλματος 

σύλληψης στις 23.9.2021 ώρα 9.00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

11. Αγωγή 985/20 Η αίτηση για απόφαση ημ. 27.4.21 εναντίον του εναγομένου 

8 ορίζεται για απόδειξη στις 23.11.21 ώρα 9.00 εκτός εάν 

καταχωρηθεί έκθεση υπεράσπισης μέχρι 16.11.21.  Έξοδα 

στην πορεία. 

12. Aγωγή 2792/18 Η αίτηση ημ. 24.9.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρισης 

υπεράσπισης ορίζεται για οδηγίες στις 18.11.21 η ώρα 9.00.  

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 

13. Αγωγή 791/20 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 15.4.21. 

Καμία εμφάνιση εκ μέρους του καθ’ ου.  Εκδίδεται Ε/Σ 

εναντίον του καθ’ ου το οποίο ορίζεται για έλεγχο στις 

12.10.21 ώρα 9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

14.6.21 

 

Aιτήσεις Διατροφής: 

1. 268/20 –  KEΘ στις 23.9.21.  Απάντηση μέχρι τις  21.9.21 

2. 43/21 – Εκ συμφώνου το προσωρινό διάταγμα ημερ.  16.3.21  

καθίσταται απόλυτο.   Τα έξοδα στην πορεία της κυρίως 

αίτησης, σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας.  Η 

κυρίως αίτηση ορίστηκε  για ΚΕΘ  στις  23.9.21.  

Υπεράσπιση μέχρι τις  21.9.21.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις  Γονικής Μέριμνας: 

1. 369/20 – Οδηγίες 1.7.21.  Διάδικοι να είναι παρόντες.  

Δόθηκαν οδηγίες όπως η αρμόδια λειτουργός  του Γραφείου 

Ευημερίας να είναι παρούσα. 

  

Χρήση Στέγης αρ. 9/20  - Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες 

στις  23.9.21.  Δόθηκα παράταση χρόνου στον Καθ’ου η αίτηση για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων  μέχρι τις  21.9.21. 

 

  

---------  

 

 

 
 


