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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 15.6.2021 
 
Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 
 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
246/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.Α της Αίτησης. 
 
 
ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
301/20 Η Αίτηση ημερ. 2.12.2020 εναντίον των Καθ’  ων η Αίτηση 1 και 4 

αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 
  

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις για τους 
Καθ’  ων η Αίτηση 2 και 3 στις 22.10.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση 
να καταχωριστεί εντός ενός μηνός από σήμερα. 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

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

15.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2895/20 Η αίτηση ημερ. 26.3.2021 ορίζεται για 

απόδειξη την 13.9.2021 ώρα 8.45 εκτός αν 

καταχωριστεί Υπεράσπιση τουλάχιστον 2 

μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1477/18 Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία οι 

διάδικοι διατάσσονται όπως προβούν σε 

ένορκη αποκάλυψη και ανταλλαγή 

εγγράφων εντός 45 ημερών από σήμερα. 

Ακολούθως να καταχωριστούν Ονομαστικοί 

καταλόγοι με Σύνοψη Μαρτυρίας εντός 

περαιτέρω 60 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για 

οδηγίες την 4.10.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 548/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 13.9.2021 

ώρα 8.45π.μ. ώστε να συμπληρωθούν τα 

δικόγραφα της διαδικασίας Τριτοδιαδίκου. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 68/21 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση την 16.9.2021 

ώρα 8.45 με γραπτές αγορεύσεις. Η 

Ένσταση να καταχωριστεί τουλάχιστον 5 

μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αίτηση αρ. 214/21 Η αίτηση ημερ. 18.5.2021 απορρίπτεται άνευ 

βλάβης του δικαιώματος καταχώρισης νέας. 

Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.  
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

15.6.2021 

 

Αγωγές: 

2061/17 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 12.10.21 ώρα 9.0 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

1051/20 Η αίτηση ημερ. 30.7.20 επαναορίζεται για απόδειξη την 16.11.21 

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

29.10.21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

194/20 Eκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεώνεται το κλητήριο ένταλμα 

της παρούσας αγωγής σε σχέση με τους εναγόμενους 2 και 4 για 

6 μήνες από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

629/20   Εν όψει του ότι κατεχωρήθη υπεράσπιση, η αίτηση αποσύρεται 

και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του ενάγοντα/αιτητή, τα οποία θα 

είναι πληρωτέα στο τέλος της αγωγής. 

3828/14 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 23.2.22 ώρα 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

42/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 9.3.22 ώρα 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

1555/20 Με βάση το περιεχόμενο των συνημμένων ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων των συνηγόρων το προσωρινό διάταγμα ημερ. 3.8.20 

εκ συμφώνου οριστικοποιείται.  Περαιτέρω, εκδίδεται εκ 

συμφώνου διάταγμα ως η παραγρ. Ι της Αίτησης ημερ. 31.7.20. 

 Καμιά διαταγή για έξοδα.  (Η κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα έξοδα 

της). 

Αίτηση 

247/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της Αίτησης. 

 

Αίτηση  

302/20 Η αίτηση για Καθ’ ων  2 και 3 ορίζεται για ακρόαση την 19.10.21 

ώρα 9.00 π.μ.  Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης από καθ’ 

ων 2 και 3 παρατείνεται μέχρι 9.7.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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Όσον αφορά τους καθ’ ων η αίτηση 1 και 4 η αίτηση εναντίον τους 

αποσύρεται και απορρίπτεται με επιφύλαξη δικαιωμάτων και 

χωρίς διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχείριση 

Ανικάνου 

28/18 Η αίτηση εγκρίνεται. 

 

Διαχείριση 

206/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 17.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Η απογραφή και Τελικοί και 

ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 29.10.21.  

Μόλις καταχωρηθούν ενδιάμεσοι και τελικοί  λογαριασμοί ο 

φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του διαχειριστή να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.    

440/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 17.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Η απογραφή και Τελικοί και 

ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 29.10.21.  

Μόλις καταχωρηθούν ενδιάμεσοι και τελικοί  λογαριασμοί ο 

φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους. 

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του διαχειριστή ορίζεται για 

έλεγχο την 17.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Όταν συλληφθεί να 

παρουσιαστεί το συντομότερο δυνατόν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

141/20 Η αίτηση επαναορίζεται για οδηγίες την 16.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  

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 15.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

794/13 

Ορίζεται για Ακρόαση την 31.1.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

3505/14 – Αίτηση ημερ. 28.4.21 

Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίδοση, ούτε έχει 

σταλεί οποιαδήποτε ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τους 

Αιτητές.  Επειδή στις 6.10.21 είναι ορισμένη η αγωγή για οδηγίες, 

παραμένει στις 6.10.21 για επίδοση και η αίτηση τροποποίησης της 

Έκθεσης Απαίτησης ημερ. 28.4.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

3064/16 – Αίτηση ημερ. 29.3.18 (Προσωρινό Διάταγμα) 

Ορίζεται για Οδηγίες την 29.9.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

2255/18 

Ορίζεται για Οδηγίες την 12.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από τους Εναγόμενους εντός 90 

ημερών από σήμερα.  (Δεν θα δοθεί άλλη ημερομηνία).  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

97/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 12.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων από τους Εναγόμενους να καταχωρηθούν εντός 

45 ημερών από σήμερα (κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 
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καταχωρηθούν από τους Εναγόμενους εντός περαιτέρω 45 ημερών.  Η 

δικηγόρος των Εναγόμενων κα Ρ. Μ. να φροντίσει να συμμορφωθεί άμεσα 

με τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  Έξοδα στην πορεία. 

 

495/19 

Οι δικηγόροι της Εναγόμενης φαίνεται να μην ακολουθούν τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι ειδοποιήθηκαν και τηλεφωνικώς από το 

Πρωτοκολλητείο και συγκεκριμένα τους αναγνώστηκε το πρακτικό του 

Δικαστηρίου ημερομηνίας 13.4.2021.  Τέτοια συμπεριφορά είναι ανοίκεια 

προς το Δικαστήριο αλλά και προς τους συναδέλφους τους. 

 

Θεωρώ ότι δεν έχουν να αποκαλύψουν οποιαδήποτε έγγραφα, ως εκ 

τούτου η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 15.11.2022 στις 10.30 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων. 

 

2728/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 12.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Κατάλογος Μαρτύρων 

και Σύνοψη Μαρτυρίας να καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός 90 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

627/20 – Αίτηση ημερ. 7.5.21 

Ορίζεται για Απόδειξη την 12.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

949/20 – Αίτηση ημερ. 29.6.20 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 12.10.2021 στις 9.00 π.μ.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

1769/20 – Αίτηση ημερ. 21.9.20 για συνοπτική απόφαση 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η αίτηση αναβάλλεται και επαναορίζεται για 

Ακρόαση την 22.10.2021 με Γραπτές Αγορεύσεις στις 8.30 π.μ.  Έξοδα 

στην πορεία. 
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Παραπομπή 45/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 12.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη Αποκάλυψη 

και Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός 90 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Παραπομπή 51/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 12.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη Αποκάλυψη 

και Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός 90 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Διαχείριση 155/02 

Ενόψει της απουσίας της Διαχειρίστριας, εκδίδεται ένταλμα σύλληψη της, 

με οδηγίες για άμεση εκτέλεση.  Ορίζεται για Οδηγίες στις 26.11.2021 

στις 9.00 π.μ.  Μέχρι τότε να καταχωρηθούν Τελικοί Λογαριασμοί. 
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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  15/6/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

47/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 8.10.21 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 παραπομπή ορίζεται για οδηγίες στις 8.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της παραπομπής. 

 

 

263/13 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 16.9.21 και ώρα 11:00. Τα σημερινά 

έξοδα στη πορεία της αγωγής.  

 

 

2092/17 

Ακρόαση στις 22.3.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αγωγής. 

 

 

 



9 
 

525/14 

Η αίτηση αναφορικά με την Εναγόμενη 3 Καθ΄ ης η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 

στις 29.9.21 και ώρα 9:00. ΄Ενσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο 

της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Τα σημερινάέξοδα στη 

πορεία της αίτησης για την Εναγόμενη 3.  Η Εναγόμενη 3 παρούσα.  Την ίδια 

ημέρα παραμένει η αίτηση για επίδοση για τον Εναγόμενο 2.  

 

854/19 – Αίτηση ημερ. 11.3.20 

Η αίτηση ορίζεται για γεγονότα και επιβολή ποινής την 8.7.21 και ώρα 9:00.  Οι 

οδηγίες για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον της Εναγομένης και για 

κατάσχεση της εγγύησης της ακυρώνονται.  Η Εναγόμενη παρούσα με την ίδια 

εγγύηση.  

 

 

2938/19 – Αίτηση ημερ. 22.12.20 

Η αίτηση απορρίπτεται ανεπιφύλακτα με έξοδα υπέρ του Ενάγοντα Αιτητή και 

εναντίον των Εναγομένων 1, 2 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.  

 

 

1783/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 8.10.21 η πλευρά των Εναγομένων 1, 2 

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 8.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 
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2909/20 – Αίτηση ημερ. 6.5.21 

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

υπεράσπιση μέχρι 27.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 

 

2355/19 – Αίτηση ημερ. 8.9.20 

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

υπεράσπιση μέχρι 27.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

 

 

1256/17 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 23.3.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

586/20 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 8.10.21 η πλευρά των Εναγομένων 1 - 3 

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.     

 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 8.10.21 η πλευρά του Ενάγοντα 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 8.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής. 
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1754/13 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

674/14 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

5157/14 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

542/15 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

2629/15 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

752/20 – Αίτηση ημερ. 10.5.21 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών 

από 12.5.21.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

1361/19 – Αίτηση ημερ. 19.4.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 22.9.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 13.9.21.  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 15.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 671/21 Η Αγωγή ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη 

22.06.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 463/21 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 2612/20 Η Αίτηση ημερ. 19.05.2021 ορίζεται για περαιτέρω 

Απόδειξη 16.06.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 954/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 22.10.2021 στις 9:00 

π.μ. Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και ανταλλαγή 

να καταχωρηθεί δύο μέρες προηγουμένως.  Το 

Αιτητικό 3 στον Τύπο 25 του ενάγοντα θεωρείται ότι 

έχει εγκαταλειφθεί.   

Αγωγή αρ. 546/20 Η Αίτηση ημερ. 19.04.2021 ορίζεται για Ακρόαση 

(γραπτές αγορεύσεις) 29.09.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 367/20 Η Αίτηση ημερ. 28.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

25.06.2021 στις 9:00 π.μ. Μέχρι τότε η πλευρά των 

Αιτητών να τοποθετηθεί πώς θα προχωρήσει με 

την υπόθεση.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία 

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Καθ’  ων η 

Αίτηση.   

Αγωγή αρ. 3222/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 30.03.2022 στις 

11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1062/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 18.03.2022 στις 

11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 794/19 Η Αίτηση ημερ. 12.06.2020 ορίζεται για Έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης 29.09.2021 στις 9:00 π.μ.  
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Αγωγή αρ. 725/19 Με βάση την επιστολή των δύο πλευρών η Αγωγή 

απορρίφθηκε ως εξωδίκως διευθετηθείσα.   

Αγωγή αρ. 264/18 H Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (για σκοπούς 

διευθέτησης) 23.09.2021 στις 9:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

Αγωγή αρ. 758/18 Η Αίτηση ημερ. 06.05.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

30.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 3353/17 Η Αίτηση ημερ. 29.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται λόγω μη επίδοσης άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρησης νέας.   

Αγωγή αρ. 1726/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 17.03.2022 στις 

11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1618/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 11.03.2022 στις 

11:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.   

Αγωγή αρ. 4609/15 Η Αποκάλυψη εγγράφων εκ μέρους των Εξ 

Ανταπαιτήσεως Εναγομένων 2 και 3 θεωρείται 

εμπρόθεσμη.  Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 

03.03.2022 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 3534/14 Επιφυλάχθηκαν αποφάσεις στις Αιτήσεις ημερ. 

01.12.2020 και 23.12.2020.  

Αγωγή αρ. 7922/99 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης memo.   

Εταιρεία 248/21 Εκδόθηκε διάταγμα.  

Εταιρεία 238/21 Εκδόθηκε διάταγμα.  Ο χρόνος παράδοσης των 

σχετικών εγγράφων στον Έφορο παρατείνεται για 

7 μέρες από τη σύνταξη του διατάγματος.   

Πτώχευση 3/21 Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 20.09.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 

των Καθ’  ων η Αίτηση.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  15.6. 2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  15.6.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

2011/16 

Ακρόαση 24.3.22, ώρα 11.00 π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

613/18 

22.10.21, ώρα 09.00 π.μ.  οδηγίες και συμμόρφωση και προγραμματισμό και 

για έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30 

Εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης και επιθεώρησης και 

ανταλλαγής εγγράφων και για να παραδώσουν ο ένας στον άλλο αντίγραφα – 

φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων που θα αποκαλυφθούν, καταλόγου 

μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από πλευράς Εναγομένων 1 και 2 

επεκτείνεται μέχρι και την 19.10.21 

Το κάθε διάδικο μέρος διατάσσεται να καταθέσει στο Δικαστήριο κατάλογο με 

τους μάρτυρες που προτίθεται να καλέσει και σύνοψη της μαρτυρίας αυτών, 

εντός 45 ημερών από σήμερα 

 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 σημερινά έξοδα στην πορεία της Αγωγής εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί 

 

2546/18 

Ακρόαση 15.3.22, ώρα 11.00  π.μ. 
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Καμία διαταγή για έξοδα  

 

3194/20 

Η αίτηση ημερ. 6.5.21 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγομένων 1 ως 

θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, 

τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί  

 

461/21 (αίτηση ημερ. 3.6.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

 

Αρ. Αίτησης 245/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση παράγραφος Α 

Ο χρόνος παράδοσης των σχετικών εγγράφων, ομού με το παρόν διάταγμα, 

στον Έφορο Εταιρειών παρατείνεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία 

σύνταξης του παρόντος διατάγματος 

Το παρόν διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 4 ημερών από σήμερα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 448/09 (αίτηση ημερ. 5.8.20) 

Προγραμματισμό και Οδηγίες και έλεγχο του εντάλματος σύλληψης που 

εξεδόθη την 19.3.21, στις 20.10.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Ο χρόνος καταχώρησης ένστασης από πλευράς του Καθ΄ ου η αίτηση στη 

Γενική Αίτηση επεκτείνεται μέχρι και την 18.10.21 

Το ένταλμα σύλληψης που εξεδόθη την 19.3.21 εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση 

στη Γενική Αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι νεωτέρας διαταγής του 

Δικαστηρίου 

Έξοδα σήμερα σε σχέση με τον Καθ΄ ου η αίτηση στη Γενική Αίτηση καμία 

διαταγή  

 

Αρ. Παραπομπής 42/19 

Οδηγίες και συμμόρφωση και για έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30, 

την 21.10.21, ώρα 09.00 π.μ.  
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 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων και 

για να παραδώσουν ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα των εν 

λόγω εγγράφων που θα αποκαλυφθούν, από πλευράς Απαιτητή και 

Αποζημιούσας Αρχής επεκτείνεται μέχρι και την 15.10.21 

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  
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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 15.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 2394/20 

Αίτ. Ημερ. 06.05.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον της Εναγόμενης. 

Αγωγή αρ. 337/19 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 22.03.22 στις 

11:00π.μ. Περαιτέρω η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 20.09.21 στις 09:00π.μ. ημερομηνία μέχρι την 

οποία ο εναγόμενος πρέπει να παραδώσει 

αντίγραφα των εγγράφων που αποκάλυψε στην 

ενάγουσα.  Έξοδα στην πορεία.  Οι δικηγόροι να 

είναι παρόντες την 20.09.21 σε περίπτωση που δεν 

υπάρξει συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

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

Ημερομηνία: 15.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 4263/2010 Η αίτηση ορίζεται για συνέχιση της ακρόασής της 
την 28.09.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο η Καθ’ ης η αίτηση να 
αποκαλύψει όλα τα στοιχεία που ορίζονται με βάση το 
άρθρο 84 του Κεφ.6, το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.851/2012 Καθ’ ης η αίτηση 1 (Εναγόμενη 2) παρούσα κατόπιν 
εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης. Ο λόγος απουσίας της 
θεωρείται αιτιολογημένος, λόγω των υγειονομικών 
περιορισμών. Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 
25.10.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 3415/2012 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση της προφορικής 
μαρτυρίας (θα γίνει) την 21.02.2022 ώρα 9:30 
π.μ.. Μέχρι τότε, να γίνουν τα ανάλογα διαβήματα για 
να επιλυθεί το ζήτημα με την υπό διαγραφή εταιρεία 
(εάν θα προωθηθεί εναντίον της η αγωγή) και 
οποιαδήποτε άλλα ζητήματα έχουν εγερθεί προφορικά 
σε σχέση με την υποκατάσταση της Ενάγουσας ή την 
τροποποίηση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί την ημερομηνία 
που δόθηκε, το Δικαστήριο θα προχωρήσει με την 
ακρόαση προφορικής μαρτυρίας για τη διάγνωση των 
αμφισβητούμενων πραγματικών ζητημάτων.  
 

4.  ΑΓΩΓΗ 742/2013 

ΑΓΩΓΗ 743/2013 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση (για να αρχίσουν) 
την 08.10.2021 ώρα 9:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

5.  ΑΓΩΓΗ 1651/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 03.03.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 3119/2015 Παραμένει αύριο, 16.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., λόγω 
επίδοσης της αίτησης με αυριανή ημερομηνία, χωρίς 
έξοδα.  

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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7.  ΑΓΩΓΗ 3600/2015 Βάσει ειδοποίησης των συνηγόρων των διαδίκων 
(Τεκμήριο Α), άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και 
απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, καμία 
διαταγή για έξοδα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1032/2018 Η αίτηση παραμένει αύριο 16.06.2021 ώρα 8:30 
π.μ., γιατί τότε έχουν ειδοποιηθεί οι Καθ’ ων η αίτηση 
από την Αστυνομία να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο 
προς εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, αντί σήμερα. 
Να είναι παρών/παρούσα και ο/η συνήγορος της 
Αιτήτριας. Οι αιτήσεις έρευνας διεξάγονται στη φυσική 
παρουσία των συνηγόρων. 
 

9.  ΠΑΡ/ΜΠΗ 61/2019 Δίδονται οδηγίες, εντός 60 ημερών από σήμερα, οι 
Απαιτητές και η Αποζημιούσα Αρχή να προβούν σε 
ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα 
τυχόν εγγράφων να επισυνάψουν στους καταλόγους 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 874/2019 

 

Για να μην καθυστερεί περαιτέρω η προώθηση της 
απαίτησης της Ενάγουσας, δίδονται οδηγίες, σε σχέση 
με αυτήν, εντός 60 ημερών από σήμερα η Ενάγουσα και 
οι Εναγόμενοι να προβούν σε ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων 
να επισυνάψουν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 02.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2072/2019 Βάσει επιστολής των δικηγόρων (Τεκμήριο Α), άδεια 
δίδεται η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2864/2019 Εκδίδεται εκ νέου ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται 
για οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης την 02.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 32/2020 Η ώρα είναι 12:38μμ. Η καθ’ ης η αίτηση είναι απούσα. 
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται την 
02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ. για Οδηγίες/έλεγχο, 
έξοδα στην πορεία.  
 

14.  ΑΓΩΓΗ 444/2020 Η αίτηση αναφορικά με τον Εναγόμενο 3 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον 
του Εναγόμενου 3, όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο 
τέλος της αγωγής. Η αίτηση αναφορικά με τους 
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Εναγόμενους 1, 5, 7, 8, 9 και 11 ορίζεται την 
02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ. για Απόδειξη, 
υπεράσπιση να καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως, έξοδα στην πορεία.  
 

15.  ΑΓΩΓΗ 445/2020 Η αίτηση αναφορικά με τους Εναγόμενους 1, 4, 6, 7 και 
9 ορίζεται την 02.11.2021 ώρα 8:30 π.μ. για 
Απόδειξη, υπεράσπιση να καταχωριστεί το αργότερο 
20 ημέρες προηγουμένως, έξοδα στην πορεία.  
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1177/2020 Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου 
Εντάλματος για 6 μήνες από σήμερα. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2471/2020 Βάσει επιστολής των συνηγόρων (Τεκμήριο Α), η αγωγή 
αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 2921/2020 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα μηνιαίων 
δόσεων. 
 

 
 

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 15/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Aγωγή 941/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10.11.2021 ώρα 9.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

2. Αγωγή 80/21 Η αίτηση ημ. 6.5.21 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. 

3. Αγωγή 924/20 Η αίτηση ημ. 14.10.20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης και χωρίς έξοδα. 

4. Αγωγή 606/21 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

5. Αίτηση 244/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης, υπό 

τον όρο ότι η εγγραφή δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα 

άλλων προσώπων που αποκτήθηκαν πριν λάβει χώρα η 

εγγραφή.  Η σύνταξη του διατάγματος να ζητηθεί το 

αργότερο εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από σήμερα.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

6. Αγωγή 2269/19 Η αίτηση ημ. 3.9.20 ορίζεται για απόδειξη με Ε.Δ. για 
τελευταία φορά στις 30.9.2021 ώρα 9.00 εκτός εάν 
καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι τις 27.9.21.  Έξοδα στην 
πορεία. 

7. Αγωγή 327/20 Η αγωγή ορίζεται στις 23.9.2021 ώρα 9.00 για οδηγίες για 

τους λόγους που αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα 

και το ενδεχόμενο καταχώρισης αίτησης συνένωσης.  

Έξοδα στην πορεία. 

8. Αγωγή 2803/20 Η αίτηση ημ. 6.5.2021 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ των εναγόντων και εναντίον των εναγομένων 1 
και 2 όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

9. Αγωγή 4419/15 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 8.11.2021 η ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των 

εναγόντων. 

10. Αγωγή 2962/18 Η αίτηση παραμερισμού ημ. 2.11.20 ορίζεται για οδηγίες 
στις 28.9.2021 ώρα 9.00.  Ένσταση μέχρι τότε. 
Όσον αφορά την αίτηση μην. δόσεων ημ. 18.7.19 ο 
δικηγόρος των αιτητών να τοποθετηθεί μέχρι τότε κατά 
πόσο θα αποσυρθεί η αίτηση μέχρι την εκδίκαση της 
αίτησης παραμερισμού.  Αναφορικά με την καθ’ ης να είναι 
παρούσα την επόμενη δικάσιμο με ευθύνη των δικηγόρων 
της.  Έξοδα στην πορεία. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
15 Ιουνίου 2021 

 
 
 
 

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

1 
 

486/19 Γονική Μέριμνα 
 

14.10.21 ΚΕΘ 
Συμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι τότε 
 

2 
 

21/21 Γονική Μέριμνα 29.6.21 Δήλωση συμβιβασμού 
Προσωρινό διάταγμα σε ισχύ 
Διάδικοι και συνήγοροι 
παρόντες 
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MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 
15.6.21 

 
Aιτήσεις Διατροφής: 

1. 221/20 – Δόθηκαν οδηγίες  όπως εντός 2 μηνών από σήμερα 

γίνει αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων.   Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για οδηγίες στις  14.9.21 και ώρα 09:30.  Δικηγόροι 

και διάδικοι να είναι παρόντες. 

2. 185/19 – Δήλωση συμβιβασμού στις  14.9.21. 

3. 40/19 – Δόθηκε  παράταση μέχρι τις 18.6.21 στον Καθ’ου η 

αίτηση  για να καταχωρίσει  την έγγραφη μαρτυρία του.  Τα 

έξοδα στην αίτηση ημερ.  14.6.21  επιδικάζονται υπέρ της 

Αιτήτριας και εναντίον του Καθ’ου η αίτηση.  Η κυρίως αίτηση 

ορίστηκε για  ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  23.9.21 

και ώρα 10:00.  Έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον του 

Καθ’ου η αίτηση. 

 
Αιτήσεις  Γονικής Μέριμνας: 
1. 276/20  – Συμμόρφωση  8.7.21 

2. 23/21 -  Εκ νέου για συμμόρφωση στις  23.9.21. 

3. 312/20 – Απόδειξη 1.7.21. 

 
 
 
 
 

---------  
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 15/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 
 
 
E104/18 
Ορίζεται την 1/7/2021 με σκοπό την εξώδικη διευθέτησή της.  
 
K65/19 
Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση έγγραφης μαρτυρίας: 
 
- Η  μαρτυρία του Αιτητή να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά 

εντός 75 ημερών από σήμερα.    
-  Η μαρτυρία  της Καθ’ ης η Αίτηση να καταχωρηθεί εντός 75 ημερών 

από την παραλαβή της μαρτυρίας του Αιτητή. 
  

Η Υπόθεση ορίζεται για  ακρόαση στις 9/12/2021 στις 11.00 π.μ. με γραπτές  
Αγορεύσεις   
 
 
K73/19 
Ανανεώνονται οι οδηγίες που δόθηκαν στη Λειτουργό για την ετοιμασία της 
γραπτής της έκθεσης η οποία δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί.   
 
Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 4/10/2021 στις 9.00 π.μ. 
Καμία διαταγή για έξοδα.  
Η Γραμματεία να ενημερώσει τη Λειτουργό για τη νέα ημερομηνία.  
Εάν η έκθεση δεν έχει ετοιμαστεί μέχρι τότε, η Λειτουργός να είναι παρούσα 
για να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης.  
 
K3/20 
Ανανεώνονται οι οδηγίες που δόθηκαν στη Λειτουργό για την ετοιμασία της 
γραπτής της έκθεσης η οποία δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί. 
   
Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 4/10/2021 στις 9.00 π.μ. 
Καμία διαταγή για έξοδα.  
Η Γραμματεία να ενημερώσει τη Λειτουργό για τη νέα ημερομηνία.  
 
 
 

(Υπ.)  …….……………………. 
                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


