
 

 

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 18.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

3022/20 H αίτηση ημερ. 26.3.2021 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

σε βάρος του Ενάγοντα τα οποία θα είναι πληρωτέα στο τέλος 

της δίκης. 

 

2940/18 Δύο αιτήσεις ημερ. 20.11.2020 (Ex-parte και δια κλήσεως) 

ορίζονται γι’  ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 25.10.2021.  Οι 

δικηγόροι των διαδίκων να τοποθετηθούν σε σχέση με την 

εκδίκαση των αιτήσεων ποια από τις δύο θα προηγηθεί. 

 

 Η αίτηση ημερ. 11.10.2019 ορίζεται για οδηγίες 25.10.2021, η 

ώρα 09.00.  Θα προηγηθεί η εκδίκαση της αίτησης ημερ. 

20.11.2020. 

 

 

1620/18 Οι αιτήσεις ημερ. 24.7.19, 30.7.2019 και 12.4.2019 ορίζονται για 

οδηγίες 12.10.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

373/18 Η αγωγή ορίζεται γι’  ακρόαση 14.12.2021, η ώρα 10.30. 

 

 

2488/13 Αίτηση ημερ. 8.10.2019:  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η αίτηση 

ημερ. 8.10.2019 ορίζεται για οδηγίες 12.10.2021 εφόσον θα 

πρέπει να προηγηθεί η εκδίκαση της αίτησης ημερ. 10.5.2021 για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.  Τα έξοδα στην πορεία αλλά 

σε καμιά περίπτωση σε βάρος της Καθ’  ης Αίτηση η Αίτηση 

Ενάγουσας. 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

254/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α και Β της Αίτησης. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

18.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 2944/20 Έχω μελετήσει την Αίτηση και την Ένορκη Δήλωση 

που την συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για έκδοση των 

αιτούμενων διαταγμάτων. Εκδίδονται διατάγματα 

ως οι παρ. Α, Β, Γ και Δ της Αίτησης. Τα έξοδα της 

Αίτησης θα παραμείνουν στην πορεία της αγωγής.  

 

Αγωγή αρ. 739/20 Επιλαμβάνομαι και των δύο Κλήσεων για Οδηγίες 

σήμερα και οι οδηγίες που θα δοθούν θα 

θεωρηθούν ότι αφορούν και στις δύο. Η 2.7.2021 

ακυρώνεται. Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία 

αμφότεροι οι διάδικοι διατάσσονται όπως προβούν 

σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εντός 60 ημερών 

από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 

14.9.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία.  
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

18.6.2021 

 

Αγωγές: 

207/19 H αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 11.4.2022 ώρα 10.30 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2826/18 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 14.10.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων της πλευράς των εναγόντων παρατείνεται μέχρι 

7.10.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

878/16 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 2.3.2022 ώρα 10.30 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2587/20 Η αίτηση ημερ. 11.5.21 ορίζεται για απόδειξη την 22.11.21 ώρα 

9.00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 15.11.21.  

Έξοδα επιφυλάσσονται. 

2838/19 Eκδίδεται απόφαση προς όφελος των εναγόντων και εναντίον 

των εναγομένων ως η παράγραφος 9 της ενόρκου δηλώσεως. 

 

Γενική 

Αίτηση 

616/14 Η αίτηση ημερ. 12.3.20 επαναορίζεται για ακρόαση την 24.9.21 

ώρα 9.00 πμ.  Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 

παρατείνεται μέχρι 10.9.21.  Το ένταλμα σύλληψης του καθ’ ου η 

αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

Παραπομπή 

4/15 Επαναορίζεται για οδηγίες (για σκοπούς συμβιβασμού) την 

15.9.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχείριση 

497/15 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 24.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 5.11.21.  Μόλις καταχωρηθούν τελικοί  

λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 

έλεγχο τους.  Το Ε/Σ εναντίον του διαχειριστή να παραμείνει 
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ανεκτέλεστο.  Προσοχή:  Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα 

επιβληθεί πρόστιμο στο διαχειριστή. 

16/12 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 29.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Οι 

διαχειριστές να είναι παρόντες.  Τελικοί λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 5.11.21.  Μόλις καταχωρηθούν τελικοί  

λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 

έλεγχο τους.  Τα Ε/Σ εναντίον των διαχειριστών να παραμείνουν 

ανεκτέλεστα.  Προσοχή:  Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα 

επιβληθεί πρόστιμο στους διαχειριστές. 

217/13 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 29.11.21 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.  Το Ε/Σ εναντίον της 

διαχειρίστριας να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Προσοχή:  Αν δεν 

υπάρξει συμμόρφωση θα επιβληθεί πρόστιμο στη διαχειρίστρια. 

57/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 29.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί λογαριασμοί να 

καταχωρηθούν μέχρι την 5.11.21.  Μόλις καταχωρηθούν τελικοί  

λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για 

έλεγχο τους.  Το Ε/Σ εναντίον του διαχειριστή να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.  Προσοχή:  Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα 

επιβληθεί πρόστιμο στο διαχειριστή. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 18.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

 

Αγωγή 2593/19 – Αίτηση ημερ. 8.6.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

200/21 – Αίτηση ημερ. 16.4.21 

Ορίζεται για Οδηγίες η αίτηση στις 17.9.2021.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Έφεσης/Αίτησης 3/21 

Ορίζεται για Επίδοση την 17.9.2021 στις 9.00 π.μ. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 18.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2473/17 

Οι δικηγόροι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της υπόθεσης στις 

22.6.2021. 

 

1952/19 – Αίτηση ημερ. 3.3.20 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 15.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  (Τελευταία φορά).  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

2313/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 15.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από τους Εναγόμενους 1 και 2 

εντός 90 ημερών από σήμερα.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

2433/19 

Η αγωγή και η αίτηση απορρίπτονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες.  Η κάθε 

πλευρά τα έξοδα της. 

 

2851/19 

Η αγωγή σε σχέση με Εναγόμενο 3 ορίζεται για Ακρόαση την 16.11.2022 

στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

946/20 

Ορίζεται για Οδηγίες την 15.10.2021 στις 9.00 π.μ. Ένορκη αποκάλυψη 

και επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από τους Εναγόμενους εντός 

45 ημερών από σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός περαιτέρω 45 ημέρες.  Έξοδα στην 

πορεία. 
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1475/20 – Αίτηση ημερ. 21.9.20 

Ορίζεται για Οδηγίες την 25.6.2021.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε. 

 

1758/20 – Αίτηση ημερ. 22.4.21 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 15.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 11.10.2021.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Αίτηση/Έφεση 228/18 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και ορίζεται 

για Ακρόαση την 3.11.2021 στις 8.30 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

Εταιρεία Αρ. Αίτ. 542/20 

Παραμένει για Οδηγίες την 22.9.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Διαχείριση 51/09 

Ορίζεται για Οδηγίες την 22.11.2021 στις 9.00 π.μ.  Τελικοί λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν 

εναντίον των Διαχειριστών να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε. 
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Οι ακόλουθες υποθέσεις που είναι ορισμένες  στις   18/6/20 

(Παρασκευή) 

ενώπιον του Δικαστή Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ.  αναβάλλονται από 

σήμερα, 16.6.21, λόγω προσωπικού κωλύματος του Δικαστή 

στις 18.6.21, και ορίζονται στις ημερομηνίες που αναφέρονται 

πιο κάτω: 

 

 

23.6.21 

2853/20 

 

24.6.21 

967/20,  2682/20  

 

25.6.21 

1747/13,  1087/15 

 

28.6.21 

2075/15 

 

29.6.21 

3369/13,  3371/13,  3070/13 

 

30.6.21 

2581/16,  1133/18,   2056/21,  856/19 

 

1.7.21 

1249/19,  2252/19 
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Η Γενική Αίτηση 53/14 θα παραμείνει στις 18.6.21 και  θα της 

επιληφθεί προσωπικά ο κ. Π. Μιχαηλίδης, Α.Ε.Δ., στις 11:30 που 

είναι ορισμένη. 

 

Οι υποθέσεις με αριθμό 4044/15, 2467/14 και 2255/14 ένεκα της 

φύσης τους θα παραμείνουν στις 18.6.21 και την ημέρα εκείνη θα 

τεθούν ενώπιον του κ. Θωμά, Π.Ε.Δ.  

 

Οι υποθέσεις με αριθμό 330/11 και 98/09 ένεκα της φύσης τους θα 

παραμείνουν στις 18.6.21 και την ημέρα εκείνη θα τεθούν ενώπιον 

του κ. Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ. 
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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 18.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 857/21 Η Αίτηση ημερ. 08.06.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του ενάγοντα.   

Αγωγή αρ. 102/21 Και οι δύο αιτήσεις, προσωρινό διάταγμα ημερ. 

11.02.2021 και Αίτηση παρακοής ημερ. 

17.03.2021, παραμένουν για Οδηγίες 20.09.2021 

στις 9:00 π.μ. Οι ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι 

τότε.  Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  

Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον των αιτητών.   

Αγωγή αρ. 1752/20 Η Αίτηση ημερ. 08.06.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

02.07.2021 στις 9:00 π.μ. καθότι δεν υπάρχει στο 

φάκελο η ένορκη δήλωση επίδοσης στον 

εναγόμενο 3.   

Αγωγή αρ. 1138/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 16.03.2021.  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 ορίζεται για Οδηγίες 

21.10.2021 και ώρα 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. 1039/20 Ο Ενάγοντας να καταχωρήσει στο Δικαστήριο την 

έγγραφη μαρτυρία του μέχρι 30.06.2021 και να 

επιδοθεί στον εναγόμενο.  Ο εναγόμενος να 

καταχωρήσει στο Δικαστήριο την έγγραφη 

μαρτυρία του εντός περαιτέρω 45 ημερών από την 

επίδοση σε αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας του 

ενάγοντα και να επιδοθεί στον ενάγοντα.  Η Αγωγή 
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ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

27.10.2021 και ώρα 11:00 π.μ. Τα έξοδα της 

Αγωγής στην πορεία.    

Αγωγή αρ. 871/20 Η Αίτηση ημερ. 11.05.2021 ορίζεται για Οδηγίες 

08.10.2021 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 577/20 Η Αίτηση ημερ. 17.06.2020 ορίζεται για Απόδειξη 

20.09.2021 στις 9:00 π.μ. (τελευταία φορά) 

20.09.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 3165/19 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 1444/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 07.04.2022 στις 

11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1042/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 06.04.2022 στις 

11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 163/19 Η Αίτηση ημερ. 10.03.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

14.10.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 2150/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 05.04.2022 στις 

11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ. 1088/18 Η Αίτηση ημερ. 12.04.2019 ορίζεται για Έλεγχο του 

εντάλματος σύλληψης 07.10.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3560/17 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 09.10.2020 ορίζεται για 

Οδηγίες 12.10.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3158/17 Η Αίτηση ημερ. 30.11.2020 αποσύρεται με έξοδα 

υπέρ του ενάγοντα 

Αγωγή αρ. 2990/17 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 22.03.2022 στις 

11:00 π.μ. Χωρίς έξοδα.   

Αγωγή αρ. 3712/16 Η Αγωγή διακόπτεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

Αγωγή αρ. 3040/16 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 17.03.2022 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2384/16 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 14.10.2021 στις 9:00 

π.μ. Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθούν δύο μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2381/16 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 13.09.2021 στις 9:00 

π.μ. Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ο νέος διορισμός 

του  δικηγόρου της ενάγουσας.   
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Αγωγή αρ. 2902/15 Η Αίτηση ημερ. 28.08.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

01.11.2021 στις 9:00 π.μ. (Οι Καθ’ ων η Αίτηση 1, 

2 και 3 ήταν παρόντες).  

Αγωγή αρ. 3030/06 Παραμένουν και οι δύο αιτήσεις για Οδηγίες 

24.06.2021 στις 9:00 π.μ. Με συμπληρωματική 

ένορκη δήλωση οι αιτητές να αναφέρουν τι μέτρα 

εκτέλεσης έλαβαν από την έκδοση της απόφασης 

μέχρι σήμερα.   

Γεν. Αίτηση 22/21 Η Κυρίως Αίτηση και η Αίτηση ημερ. 07.06.2021 

ορίζονται για Οδηγίες 05.07.2021 στις 9:00 π.μ. Η 

πλευρά των Αιτητών να εξετάσει το ζήτημα του 

κατά πόσο θα πρέπει να κοινοποιήσει την αίτηση 

σε πρόσωπα που τυχόν έχουν εμπράγματα βάρη 

επί του ακινήτου.  Ως προς τούτο θα πρέπει ν 

εξασφαλίσει πιστοποιητικό έρευνας του 

Κτηματολογίου. 

Εταιρεία 128/21 Εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης της εταιρείας.  Τα 

έξοδα ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή 

και εγκριθούν από το Δικαστήριο τα οποία θα είναι 

πληρωτέα από την περιουσία της εταιρείας.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  18 Ιουνίου 2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  18.6.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

577/19 

26.10.21, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες και Προγραμματισμό 

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

ήδη καλυφθεί  

 

2886/19 (αίτηση ημερ. 10.6.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

 

140/19 (αίτηση ημερ. 10.6.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

 

Αρ. Αίτησης 348/17 (αίτηση ημερ. 8.6.21) 

Δίδεται άδεια για επίδοση της Αίτησης Έρευνας ημερ. 26.10.20 ομού με την 

κλήση μάρτυρος, στους εξ΄ αποφάσεως οφειλέτες Ajay Goyal  και Sanjay Goyal  

Η επίδοση να γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο Α της 

αίτησης ημερ. 8.6.21 

Ο χρόνος εντός του οποίου οι εξ αποφάσεως οφειλέτες 1 και 2 δύνανται να 

καταχωρίσουν ένσταση, ορίζεται σε 4 ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για επίδοση η αίτηση ημερ. 16.10.20, ήτοι 4 ημέρες πριν την 7.10.21 

Έξοδα της Αίτησης στην πορεία και αποτέλεσμα της αίτησης ημερ. 26.10.20  
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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 18.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ.  765/20 Οδηγίες στις 15.10.21 στις 09:00π.μ. έξοδα στην 

πορεία. 

Αγωγή αρ. 1368/20 

Αίτ. Ημερ. 10.06.21 

Εκδίδεται απόφαση. 

Αγωγή αρ. 1730/20 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγομένων 

1 – 6 αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα ως θα 

υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα 

στο τέλος της διαδικασίας. 

Αγωγή αρ. 3051/18 Οδηγίες στις 27.09.21 στις 09:00π.μ. Τυχόν 

ένσταση από την Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Καμία διαταγή για έξοδα.  Το εκδοθέν 

Ε/σ εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και 

ώρα. 

Αγωγή αρ. 667/14 Ακρόαση στις 02.11.21 στις 11:00π.μ.  Σε 

περίπτωση που υπάρξει άλλη εξέλιξη η υπόθεση 

να τεθεί ενωρίτερα ενώπιον μου.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 18.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.796/2009 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 05.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 1985/2012 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο η 
Καθ’ ης η αίτηση διατάσσεται να πληρώσει το εξ 
αποφάσεως χρέος της με μηνιαίες δόσεις. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 1730/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 09.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς 
έξοδα σήμερα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 5287/2013 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 29.10.2021 ώρα 
9:30 π.μ. (για να ακουστεί). Έξοδα στην πορεία. 
Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση στους 
ισχυρισμούς του Καθ’ ου η αίτηση περί εξόφλησης, να 
καταχωριστεί εντός 20 ημερών από σήμερα και να 
επιδοθεί στον Καθ’ ου η αίτηση. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 701/2014 

ΑΓΩΓΗ 4096/2014 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση (με προοπτική να 
αρχίσει) την 21.01.2022 ώρα 11:00 π.μ., χωρίς 
έξοδα. 

6.  ΑΓΩΓΗ 1567/2014 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο η 
Καθ’ ης η αίτηση διατάσσεται να πληρώσει το εξ 
αποφάσεως χρέος της με μηνιαίες δόσεις. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 5618/2014 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (με προοπτική να 
αρχίσει) την 28.01.2022 ώρα 11:00 π.μ., χωρίς 
έξοδα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 375/2015 Στις ακροάσεις, η φυσική παρουσία των 
δικηγόρων/μαρτύρων είναι υποχρεωτική και δεν 
επιτρέπεται πλέον η εμφάνιση δια ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (με 
προοπτική να αρχίσει) την 29.03.2022 ώρα 11:00 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 2206/2016 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 05.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. Τυχόν διαδικασίες προδικασίας 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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να γίνουν στο ενδιάμεσο, για να μπορέσει η υπόθεση να 
οριστεί για Ακρόαση. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1699/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.03.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2765/2018 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο ο 
Καθ’ ου η αίτηση διατάσσεται να πληρώσει το εξ 
αποφάσεως χρέος του με μηνιαίες δόσεις. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 343/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) την 20.09.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1012/2019 Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας 
από πλευράς Εναγόμενης να καταχωριστεί εντός 
περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται 
για Οδηγίες/Προγραμματισμό της ακρόασής της 
την 05.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία 
αλλά όχι εναντίον του Ενάγοντος. Τυχόν προδικαστικά 
ζητήματα να προωθηθούν στο ενδιάμεσο, για να 
μπορέσει την επόμενη δικάσιμο να οριστεί για Ακρόαση 
η αγωγή. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1377/2019 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 
05.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
Δίδονται οδηγίες να προχωρήσει η διαδικασία 
έκδοσης/εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1689/2019 Δίδονται οδηγίες, εντός 60 ημερών από σήμερα, όλα τα 
μέρη να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων προς 
αποκάλυψη να επισυνάψουν στους καταλόγους 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
05.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Τυχόν 
άλλα προδικαστικά ζητήματα, να προωθηθούν ως τότε. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 3235/2019 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 17.09.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Η Έκθεση Απαίτησης του Ενάγοντος να 
καταχωριστεί μέχρι τότε. Τα έξοδα στην πορεία, αλλά 
όχι εναντίον των Εναγόμενων/Αιτητών. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 238/2020 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα, εντός 40 ημερών από 
σήμερα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός 
περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 05.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
Σημ.: Για τον Εναγόμενο 2 υπάρχει υπεράσπιση αλλά όχι 
σημείωμα εμφάνισης. 
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18.  ΑΓΩΓΗ 672/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 05.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έκθεση υπεράσπισης εντός περαιτέρω 30 
ημερών από σήμερα, έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση 
διευθέτησης νωρίτερα, μπορεί να ζητηθεί. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1355/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1473/2020 Η αγωγή είναι επί του πινακίου αλλά δεν εντοπίζεται κάτι 
ορισμένο σήμερα. Επιστρέφεται στο Πρωτοκολλητείο 
χωρίς ενέργεια. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2202/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 23 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

22.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18/2021 Εκδίδεται διάταγμα υποκατάστατης επίδοσης με τους 
τρόπους που αναφέρονται στην αίτηση. Εντός 30 
ημερών να καταχωριστεί η ένσταση. Σε περίπτωση 
παράλειψης εμφάνισης/ένστασης, κάθε μεταγενέστερη 
επίδοση που χρήζει επίδοσης θα θεωρείται επιδοθείσα 
εάν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ε.Δ. 
Λεμεσού για 5 συνεχείς ημέρες.  
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1054/2021 Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται στην 
Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση ή στους υπαλλήλους κ.λπ. 
να προχωρήσουν ή να συνεχίσουν με την εκποίηση της 
υποθήκης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της 
αίτησης και αναφορικά με τα ακίνητα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 της αίτησης, μέχρι την εκδίκαση της 
αγωγής ή νεότερη διαταγή του Δικαστηρίου, και 
νοουμένου ότι η Ενάγουσα υπογράψει εγγύηση 
€40.000,00. Το διάταγμα ορίζεται για επιστροφή την 
29.06.2021 ώρα 9:00 π.μ., η αίτηση και το διάταγμα να 
επιδοθεί και στην Καθ’ ης η αίτηση αλλά και στην ΧΧΧΧ. 
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 18/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Aγωγή 985/20 Η αίτηση ημ. 4.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των εναγόντων και εναντίον του εναγομένου 7 όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 

2. Αγωγή 2113/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 10.6.21 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

3. Αγωγή 2166/19 Αίτηση για απόφαση ημ. 10.6.21 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

4. Αίτηση 130/14 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 20.20.21 για τελευταία 

φορά.  Μέχρι τότε να ολοκληρωθούν οι διεργασίες που 

αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μηνύματα.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

5. Αγωγή 1561/18 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 16.3.2022 ώρα 

11.00.  Έξοδα στην πορεία.  Η φυσική παρουσία των 

δικηγόρων την επόμενη φορά είναι απαραίτητη. 

6. Αγωγή 123/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 29.9.2021 ώρα 8.45.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον των εναγόντων. 

7. Γεν. Αίτ. 318/20 
(ορισμένη 17.6.21) 

Αίτηση για εγγραφή διαιτητικής απόφασης ημ. 10.12.20 

εναντίον του καθ’ ου η αίτηση 2 

Εκδίδεται διάταγμα για καταχώρηση και εγγραφή στο 

Πρωτοκολλητείο του Ε. Δ. Λεμεσού της απόφασης του 

Διαιτητή ημ. 25.8.14 που αναφέρεται στην αίτηση, 

αναφορικά με τον καθ’ ου αρ. 2.  Επιδικάζονται υπέρ των 

αιτητών και εναντίον του καθ’ ου αρ. 2 αλληλέγγυα και/ή 

κεχωρισμένα με τον καθ’ ου αρ. 1, €310 έξοδα της αίτησης, 

πλέον ΦΠΑ, πλέον €16,50 έξοδα επίδοσης.   

8. Αγωγή 329/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11.3.2022 ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

9. Αγωγή 1519/19 Η αίτηση ημ. 20.10.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ της ενάγουσας και εναντίον της εναγομένης 

όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 

10. Αγωγή 96/20 Η αγωγή εναντίον του εναγομένου 1 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ανεπιφύλακτα με έξοδα εναντίον των 

εναγόντων. 

Η αίτηση ημ. 10.5.21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ του εναγομένου/αιτητή και εναντίον των 

εναγόντων/καθ’ ων. 

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

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. Τουμαζή, Π. Οικ. Δικ., ΤΗΝ  18/6/2021 

 
 
Αρ. 23/21 περιουσιακών διαφορών Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

Καθορισμό Επιδίκων θεμάτων στις 
5.10.21 ώρα 8:30 π.μ.  Υπεράσπιση 
να καταχωρηθ7εί μέχρι 28.9/21.  
Έξοδα στην πορεία. 

 
Αρ. 20/21 περιουσιακών διαφορών Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

Καθορισμό επιδίκων θεμάτων στις 
5.10.21 ώρα 8:30 π.μ.  Υπεράσπιση 
να καταχωρηθεί μέχρι 29.9.21.  
Έξοδα υπέρ Αιτητή και εναντίον 
Καθ΄ου η αίτηση. 

 
Αρ.  66/21 Γονική Μέριμνα Η μονομερής αίτηση ορίζεται εκ νέου 

για Ακρόαση την 1.7.21.  Γραπτή 
αγόρευση εκ μέρους της Αιτήτριας 
μέχρι τότε. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

18 IOYNIOY 2021 
Α/Α Αρ. Αίτησης Δικαιοδοσία Ημερ. ορισμού Ορίζεται για: 

1 
 

222/20  Ένταλμα 
Διατροφής 

24.9.21 Επίδοση 
 
 

2 
 

5/20 Ένταλμα 
Διατροφής 

9.7.20 ΚΕΘ 
 
 

3 
 

24/21 Περιουσιακές 
Διαφορές 
  

11.10.21 Επίδοση 
 

4 
 

177/18 Διατροφή 
 

26.10.21 Οδηγίες 
Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 
 

5 
 

199/19 Διατροφή 25.10.21 Οδηγίες 
Παράταση του χρόνου 
καταχώρησης του ονομαστικού 
καταλόγου μαρτύρων και 
σύνοψης μαρτυρίας από τις 
δύο πλευρές μέχρι τότε 
 

6 312/20 
 

Διατροφή 22.6.21 Δήλωση Συμβιβασμού 
Διάδικοι και συνήγοροι 
παρόντες 
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-

ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΤΗΝ 18/6/2021 

 

Αίτ. διατροφής αρ. 181/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 9/7/21 

ώρα 8:45 π.μ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

Αίτ. διατροφής αρ. 181/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 9/7/21 

ώρα 8:45 π.μ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

 

Αίτ. διατροφής αρ. 293/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

17/9/21 ώρα 8:45 π.μ.  Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε. 

 

Αίτ. Περ. Διαφορών 42/16 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 

15/10/21 ώρα 11 π.μ.   

 

Αίτ. Γον. Μέριμνας αρ. 280/19 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

24/9/21 ώρα 8:45 π.μ.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων / Σύνοψη Μαρτυρίας 

μέχρι τότε.  Δίδονται οδηγίες στο Γραφείο 

Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης. 

 

Αίτ. Γον. Μέριμνας αρ. 81/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

17/9/21 ώρα 8:45 π.μ.  Υπεράσπιση μέχρι 

τότε. 

 

Αίτ. Γον. Μέριμνας αρ. 74/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 

17/9/21 ώρα 8:45 π.μ.  Υπεράσπιση μέχρι 

28/6/21.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι 

17/9/21. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ενώπιον της κας Ε. 

Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, που είναι ορισμένες στις 

18.06.21 και δεν έγιναν με φυσική παρουσία των δικηγόρων, αναβάλλονται και 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

425/15 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος 

του δικηγόρου των Αιτητών στο οποίο δεν έφερε ένσταση 

ο δικηγόρος του Καθ’ ου η Αίτηση.   

Η υπόθεση επαναορίζεται για Ακρόαση στις 05/11/21 η 

ώρα 10.30π.μ. 

40/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση επαναορίζεται για Ακρόαση στις 10/12/21 η 

ώρα 10.30π.μ. 

404/17 

405/17 

406/17 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 25/06/21 και ώρα 

09.00π.μ. για να δηλώσουν οι διάδικοι πώς θα 

προχωρήσουν ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου στην Πολιτική Έφεση 211/2013.  

62/18 

63/18 

64/18 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 10/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

183/19 Συμπληρωματικός κατάλογος μαρτύρων εκ μέρους του 

Αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι την 01/09/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 10/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

283/19 

 

 

 

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 

εκ μέρους του Αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι την 01/09/21.  

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 10/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

212/20 Δίνεται παράταση του χρόνου καταχώρησης της ένορκης 

δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της Αιτήτριας 

μέχρι τις 09/07/21.   

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 10/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 
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342/20 Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 4 μηνών από σήμερα.  Στην ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκαλύπτονται. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 29/10/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

 
Σημείωση: Δικηγόροι που επιθυμούν να εμφανισθούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
για οποιονδήποτε λόγο που αφορά την υπόθεσή τους, παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσουν με τη στενογράφο της Δικαστού κα Mιράντα Πιερή στο 
τηλέφωνο 25806188 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 
LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy ή να αποστείλουν σχετικό 
τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22660551. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 18/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

Ε72A/18 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 3/11/21 στις 11.00 π.μ.  

Μέχρι τότε να γίνουν τα παραδεκτά γεγονότα και έγγραφα και να 

ολοκληρωθεί τυχόν προσπάθεια για εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

 

Ε100/20 

Αίτηση έρευνας ημ. 18.5.21 

Παραμένει για οδηγίες στις 6.7.21. 

 

 

E68/21 

Αίτηση για απόφαση ημ. 11.6.21 

Εκδόθηκε απόφαση.  

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


