
 

 

EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

1223/16 H αίτηση ημερ. 1.7.2020 ορίζεται γι’  ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 14.10.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 Η αίτηση ημερ. 8.1.2020 ορίζεται για οδηγίες 14.10.2021, η ώρα 

09.00.  Οι Εναγόμενοι 2 και 3 να καταχωρίσουν Υπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

 

 Η αίτηση ημερ. 23.1.2019 ορίζεται γι’  ακρόαση (γραπτές 

αγορεύσεις) 27.10.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

2698/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες (διευθέτηση) 13.10.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία.  Οι δικηγόροι των Εναγόντων 

να ενημερώσουν την Εναγόμενη 2 που εμφανίζεται 

αυτοπροσώπως για την ως άνω ημερομηνία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 22.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

Αρ. Ειδ. Πτώχευσης 27/20 – Αίτηση παραμερισμού ημερ. 14.7.20 

Επιφυλάσσεται Ενδιάμεση Απόφαση.  Έξοδα δίκης.  Ο πτωχευτικός 

χρόνος παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της αίτησης παραμερισμού. 

 

Αγωγή 3872/10 – Αίτηση ημερ. 7.12.17 

Η Ενδιάμεση Απόφαση επιφυλάσσεται.  Έξοδα δίκης. 

 

Αγωγή 4049/15 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για 

Ακρόαση την 19.1.2022 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

3740/16 

Ορίζεται για Οδηγίες την 11.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη Αποκάλυψη 

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

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

22.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 727/20 Αίτηση ημερ. 2.6.2021 Δεδομένης της μη ύπαρξης 

ένστασης από μέρους των Καθ’ων η Αίτηση 

εκδίδεται διάταγμα ως οι παρ. Α και Β της Αίτησης. 

Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης παραμερισμού.  

 

Αγωγή αρ. 376/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 22.3.2021 ορίζεται την 

29.6.2021 ώστε να συμβαδίσει με την άλλη Κλήση 

για Οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 200/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 14.9.2021 ώρα 

8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 3742/16 Εκδίδονται διατάγματα με τα οποία όλοι οι διάδικοι 

διατάσσονται όπως προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 45 ημερών από 

σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 

17.9.2021 ώρα 8.45π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1304/11  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση ημερ. 28.5.2021. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

22.6.2021 

 

Αγωγές: 

3568/10 H αίτηση ημερ. 1.9.20 ορίζεται για ακρόαση την 6.10.21 ώρα 9.00 

π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα στην αίτηση.  Η αγωγή ορίζεται για 

ακρόαση την 16.11.21 ώρα 10.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα 

στην αγωγή. 

2274/18 H αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 12.5.22 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

2401/19 Η αίτηση ημερ. 12.5.21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ των εναγόντων/αιτητών τα οποία θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της αγωγής. 

2579/18 Η αίτηση ημερ. 12.5.21 ορίζεται για απόδειξη την 25.11.21 ώρα 

9.00 π.μ.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

2367/19 Η αίτηση ημερ. 3.9.20 επαναορίζεται για απόδειξη την 25.11.21 

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

18.11.21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

1483/21 Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος των συνηγόρων των 

διαδίκων εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα αποκάλυψης 

εγγράφων για ενάγοντες και εναγόμενους 1 και 3.  Οι ένορκες 

δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να κατατεθούν εντός 90 

ημερών από σήμερα.  Η επιθεώρηση εγγράφων να γίνει με 

συνεννόηση των συνηγόρων των διαδίκων και δεν θα εκδοθούν 

από το Δικαστήριο οποιεσδήποτε προς τούτο οδηγίες.  Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες – για σκοπούς συμμόρφωσης την 25.11.21 

και ώρα 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

1052/21 Η αίτηση ημερ. 16.6.21 ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 

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

1364/19 Ενόψει του ότι δεν έχει συμπληρωθεί η δικογραφία στην 

ανταπαίτηση του εναγόμενου 1, η κλήση για οδηγίες 

επαναορίζεται για οδηγίες την 25.11.21 ώρα 900 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 
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2553/20 Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 25.8.21 ώρα 

9.00 π.μ.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η αίτηση 

ημερ. 9.11.20.  έξοδα επιφυλάσσονται. 

2317/20 Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος των συνηγόρων των 

διαδίκων εκδίδεται εκ συμφώνου στην αγωγή και στην 

ανταπαίτηση διάταγμα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων 

για όλες τις πλευρές. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

εγγράφων να κατατεθούν εντός 90 ημερών από σήμερα.  Η 

επιθεώρηση εγγράφων να γίνει με συνεννόηση των συνηγόρων 

των διαδίκων και δεν θα εκδοθούν από το Δικαστήριο 

οποιεσδήποτε προς τούτο οδηγίες.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

– για σκοπούς συμμόρφωσης την 25.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

 Η αίτηση ημερ. 16.6.21 ορίζεται για επίδοση την 5.7.21 ώρα 9.00 

π.μ.   

1329/19 Η αίτηση ημερ. 31.8.20 ορίζεται για ακρόαση την 14.10.21 ώρα 

9.00 π.μ.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για οδηγίες η αγωγή.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

1363/19 Επειδή δεν φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί τα δικόγραφα στην 

ανταπαίτηση των εναγομένων 1 και 2, η κλήση για οδηγίες 

επαναορίζεται για οδηγίες την 25.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  (Δεν 

μπορούν να εκδοθούν οποιεσδήποτε οδηγίες χωρίς να έχουν 

συμπληρωθεί τα δικόγραφα).  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

312/21 Η αίτηση ημερ. 12.5.21 ορίζεται για απόδειξη την 25.11.21 ώρα 

9.00 π.μ.  εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 18.11.21.  

Έξοδα επιφυλάσσονται. 

5441/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 30.3.22 ώρα 10.30 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Αίτηση 

103/20 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση την 18.10.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

χρόνος για την καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 

10.9.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Διαχείριση 

39/21 Επαναορίζεται για οδηγίες την 12.10.21 ώρα 9.00 π.μ.  Να 

παρουσιαστεί μέχρι τότε η γραπτή συγκατάθεση της Στ. Αγρότου 

ότι αποδέχεται το διορισμό της ως διαχειρίστρια.  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 22.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

23/11 

Ενόψει του ότι εκκρεμεί Γενική Αίτηση σε σχέση με την απόφαση του 

Διαιτητή, τόσο η Αγωγή όσο και η αίτηση για τροποποίηση ημερ. 5.10.20, 

ορίζονται για Οδηγίες στις 18.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

2473/17 – Αίτηση ημερ. 16.2.21 και αίτηση ημερ. 27.4.21) 

Ορίζονται και οι δυο αιτήσεις για περαιτέρω διευκρινίσεις στις 29.6.2021 

στις 8.30 π.μ.  Η παρουσία των δικηγόρων είναι αναγκαία στο Δικαστήριο. 

 

2266/19 – Αίτηση ημερ. 4.3.21 

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. 

 

1753/20 – Αίτηση ημερ. 19.10.21 

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

πλευρά τα έξοδα της. 

 

2384/20 – Αίτηση ημερ. 4.3.21 

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. 

 

Γενική Αίτηση 172/11 – Αίτηση ημερ. 15.5.2021 

Ορίζεται για Επίδοση την 18.10.2021 στις 9.00 π.μ.  (Τελευταία φορά).  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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Γενική Αίτηση 257/2019 

Ορίζεται για Οδηγίες την 18.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Παραπομπή αρ. 8/2018 – Αίτηση ημερ. 12.2.21 

Η αίτηση ημερ. 12.2.21 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Καθ’ ου η αίτηση 

και εναντίον του Αιτητή, ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της παραπομπής.  Η παραπομπή 

ορίζεται για Ακρόαση στις 26.10.2022 στις 10.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

Ειδ. Πτώχευσης 14/2020 

Ορίζεται για Οδηγίες την 18.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Ειδ. Πτώχευσης 16/2020 

Ορίζεται για Οδηγίες την 18.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Ειδ. Πτώχευσης 18/2020 

Ορίζεται για Οδηγίες την 18.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αίτησης 221/2021 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Οι υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν 

ενώπιον του  Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

σήμερα 22.6.21 θα αναρτηθούν στο 

πινάκιο των νέων ορισμών της 23.6.21 
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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 22.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 671/21 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 2917/20 Εκδόθηκε απόφαση. 

Αγωγή αρ. 2676/20 Εκδόθηκε απόφαση. 

Αγωγή αρ. 2622/20 Στην Αίτηση ημερ. 28.05.2021 εκδόθηκε απόφαση.   

Αγωγή αρ. 2589/20 Η Αίτηση ημερ. 12.05.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

22.10.2021 στις 9:00 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2530/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 17.03.2021.  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 

22.10.2021 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.  Το αίτημα για συνένωση της 

παρούσας αγωγής με την αγωγή 513/21 παραμένει 

για εξέταση σε κατοπινό στάδιο.  Έξοδα στην 

πορεία.   

Αγωγή αρ. 2445/20 Η Αίτηση ημερ. 14.05.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

01.07.2021 στις 9:00 π.μ.. Άδεια δίδεται για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.     

Αγωγή αρ. 2126/20 Εκδόθηκε απόφαση. 

Αγωγή αρ. 1668/20 Η Αίτηση ημερ. 12.04.2021 ορίζεται για Απόδειξη 

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

Υπεράσπιση 4 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1335/20 Στην αίτηση ημερ. 23.04.2021 εκδόθηκε εκ 

συμφώνου διάταγμα.   
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Αγωγή αρ. 1322/20 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 18.12.2020.  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 

07.10.2021 και ώρα 9:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ.  2769/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων και παράδοσης αντιγράφων εκ μέρους 

των εναγομένων παρατείνεται για περίοδο 30 

ημερών από σήμερα.  Η Αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες 05.10.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1289/19 H Αίτηση ημερ. 15.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

21.09.2021 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Η Αίτηση ημερ. 

11.03.2020 αποσύρεται με έξοδα εναντίον του 

εναγόμενου 1.   

Αγωγή αρ. 580/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 08.04.2022 στις 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 44/19 Η Αίτηση ημερ. 07.06.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.  

Αγωγή αρ. 2576/18 Η Αίτηση ημερ. 12.05.2021 ορίζεται για Οδηγίες 

18.10.2021 στις 9:00 π.μ. Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2557/18 Η αίτηση ημερ. 18.02.2021 παραμένει για Έλεγχο 

του εντάλματος σύλληψης 12.10.2021 στις 9:00 

π.μ.  

Αγωγή αρ. 1447/18 Εκδόθηκε απόφαση. 

Αγωγή αρ. 521/18 Ορίζεται για Ακρόαση 28.03.2022 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 3294/17 Η Αίτηση ημερ. 11.02.2020 ορίζεται για Ακρόαση 

01.11.2021 στις 11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  Το 

ένταλμα σύλληψης εναντίον του διευθυντή της 

εναγόμενης εταιρείας να παραμείνει ανεκτέλεστο.  

Η Συνήγορος του αναλαμβάνει να τον ενημερώσει 

για την ημερομηνία που έχει δοθεί.  
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Αγωγή αρ. 3257/17 Η Αίτηση ημερ. 20.10.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.   

Αγωγή αρ. 3123/17 Ορίζεται για Ακρόαση 23.03.2022 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 2508/17 Η Αίτηση ημερ. 03.01.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα. Η Ανταπαίτηση 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του 

ενάγοντα –εξ ανταπαιτήσεως εναγόμενου 2.  

Δεδομένης αυτής της εξέλιξης θα ακολουθηθούν οι 

θεσμοί για την προώθηση της υπόθεσης.   

Αγωγή αρ. 4484/11  Η Αίτηση ημερ. 16.07.2020 ορίζεται για Ακρόαση 

10.11.2021 στις 10:30 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1960/09 Η Αίτηση ημερ. 24.05.2021 ορίζεται για Οδηγίες 

28.06.2021 στις 9:00 π.μ. Άδεια δίδεται για 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση.   

Αγωγή αρ. 585/06 Η Αίτηση ημερ. 23.12.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

22.10.2021 στις 9:00 π.μ. για τον Καθ’  ου η Αίτηση 

5 και για Επίδοση στα Ενδιαφερόμενα Μέρη.   

Γεν. Αίτηση 337/20 Δόθηκε άδεια στον κ. Φλουρέντζου ν’ αποσυρθεί 

από δικηγόρος των αιτητών.  Η Αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες 06.07.2021 στις 9:00 π.μ. 

Γεν. Αίτηση 290/20 Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες (με τις ίδιες οδηγίες) 

24.09.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 289/20 Δόθηκε άδεια στον κ. Φλουρέντζου ν’ αποσυρθεί 

από δικηγόρος των αιτητών.  Η Αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες 06.07.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 360/11 Η Αίτηση ημερ. 28.08.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

27.10.2021 στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Ο Καθ’  ου η Αίτηση 2 να 

είναι παρών με την ίδια εγγύηση.  Έξοδα στην 

πορεία.   

Γεν. Αίτηση 298/10 Στην Αίτηση ημερ. 14.07.2020 το ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του εναγόμενου-καθ’  ου η 

Αίτηση 2 παραμένει για Έλεγχο 30.10.2021 στις 

9:00 π.μ.  
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Γεν. Αίτηση 232/19 Στην Αίτηση ημερ. 26.08.2020 εκδίδεται νέο 

ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση 

το οποίο ορίζεται για Έλεγχο 11.10.2021 στις 9:00 

π.μ.  

Εταιρεία 66/21 Εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης με έξοδα που θα 

είναι πληρωτέα από την περιουσία της εταιρείας.   

Πτώχευση  89/12 Αφού λήφθηκε υπόψη το ηλεκτρονικό μήνυμα του 

Επίσημου Παραλήπτη η αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες 15.09.2021 στις 9:00 π.μ.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  22 Ιουνίου, 2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  οι υποθέσεις 

που είναι ορισμένες την  22.6.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

4029/15 

14.10.21, ώρα 09.00 π.μ. για οδηγίες και συμμόρφωση και προγραμματισμό 

και για έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30 

Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από 

πλευράς Εναγόμενου 3, επεκτείνεται μέχρι και την 11.10.21 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της Αγωγής εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί 

165/17 

Η αίτηση ημερ. 12.5.21 ορίζεται για οδηγίες στις 15.10.21, 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  

182/19 

Η αίτηση ημερ. 17.2.21 απορρίπτεται με έξοδα ως θα υπολογισθούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, εις βάρος των Καθ΄ ων η 

αίτηση, τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας  

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί.  

679/20 

Η αίτηση ημερ. 23.4.21 ορίζεται για οδηγίες στις 19.10.21, 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  

1402/20 

Εκδίδεται απόφαση  

 

 



14 
 
1887/20 

Εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

Ο Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που 

θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 45 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

Η Αγωγή ορίζεται την 26.10.21, ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει 

της Δ.30 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα που έχουν σημειώσει 

επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. 

Τα έξοδα της Αγωγής να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής 

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

2114/20 (αίτηση ημερ. 10.6.21) 

Εκδίδεται απόφαση  

2533/20 

Εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

Η Ενάγουσα και η Εναγόμενη να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που 

θα παρουσιάσουν στη δίκη εντός 45 ημερών από σήμερα και να παραδώσουν 

ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

Η Αγωγή ορίζεται την 19.10.21, ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω οδηγίες δυνάμει 

της Δ.30 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει 

της Δ.30 και κατά πόσο αποσύρουν τυχόν άλλα αιτήματα που έχουν σημειώσει 

επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. 

Τα έξοδα της Αγωγής και Ανταπαίτησης να ακολουθήσουν την πορεία και το 

αποτέλεσμα της Αγωγής και Ανταπαίτησης  

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Αγωγής και Ανταπαίτησης, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  

 

2566/20 (αίτηση ημερ. 8.6.21) 

Εκδίδεται απόφαση  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Μ. Μυτίδη, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 

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

ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που είναι ορισμένες την 22.06.2021 

αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ.  7210/96 

Αίτ. Ημερ. 15.04.21 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 1 και 2 

της αίτησης, καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 1554/20 

Αίτ. Ημερ. 17.03.21 

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 ιδίας 

περιόδου.  Τα υπόλοιπα αιτητικά των 

Παραρτημάτων των διαδίκων αποσύρονται και 

απορρίπτονται.  Περαιτέρω η αγωγή ορίζεται την 

14.10.21 στις 09:00π.μ. για οδηγίες αναφορικά με 

την έκδοση οδηγιών ως προς την μαρτυρία που θα 

προσαχθεί από κάθε διάδικο κατά την ακρόαση.  

Έξοδα της κλήσης στην πορεία. 

Αρ. Παρ. 19/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγραφών παρατείνεται για περίοδο 

45 ημερών από σήμερα αναφορικά με όλους τους 

διαδίκους.  Εντός της ίδιας περιόδου να δοθούν 

αντίγραφα των εγγράφων που αποκαλυφθούν σε 

κάθε άλλο διάδικο μέρος.  Ο χρόνος καταχώρησης 

καταλόγου παραδεκτών γεγονότων από όλους 

τους διαδίκους παρατείνεται για περίοδο 45 

ημερών από σήμερα.  Τα αιτητικά του 

Παραρτήματος 7 απορρίπτονται λόγω μη 

προώθησης.  Η παραπομπή ορίζεται για οδηγίες 

στις 14.10.21 στις 09:00π.μ. αναφορικά με την 

έκδοση οδηγιών ως προς την μαρτυρία που θα 
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προσαχθεί από κάθε διάδικο κατά την ακρόαση, 

καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 1703/20 

Αίτ. Ημερ. 09.06.21 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου 

εντάλματος.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 2143/20 

Αίτ. Ημερ. 22.06.21 

Εκδίδεται απόφαση. 

Αγωγή αρ. 992/20 Δίδονται οδηγίες όπως κάθε διάδικο μέρος 

καταχωρίσει κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 

μαρτυρίας εκάστου μάρτυρα εντός 60 ημερών από 

σήμερα και όπως εφοδιάσει με αντίγραφο αυτών 

κάθε άλλο διάδικο μέρος.  Τα αιτητικά υπ’ αριθμό 3 

και 10 του Παραρτήματος της Ενάγουσας 

απορρίπτονται λόγω μη προώθησης.  Οδηγίες σε 

σχέση με τα χρονικά πλαίσια βάσει της Δ.30 θ.8 

στις 14.10.21 στις 09:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 858/12  Η αγωγή και ανταπαίτηση απορρίπτονται 

ανεπιφύλακτα και χωρίς έξοδα.   

Αγωγή αρ. 478/19 

Κλήση για οδηγίες 

09.02.21 

Κλήση για οδηγίες επαναορίζεται για οδηγίες στις 

15.10.21 στις 09:00π.μ.  Οι δικηγόροι να είναι 

παρόντες, έξοδα κλήσης στην πορεία. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 22.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.292/2009 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 08.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ. τυχόν ένσταση το αργότερο 20 ημέρες 
προηγουμένως, έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον 
της Αιτήτριας. Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει 
ανεκτέλεστο. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 525/2011 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 1857/2011 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται ως μη 
επιδοθείσα, άνε βλάβης, χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.851/2012 Καθ’ ων η αίτηση παρόντες μετά από εκτέλεση 
ενταλμάτων σύλληψης. Η αίτηση παραμένει για 
Οδηγίες την 25.10.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν 
ένσταση ως τότε, χωρίς έξοδα σήμερα (δεν υπήρξε 
εμφάνιση δικηγόρου). 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2367/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (με προοπτική να 
αρχίσει) την 21.10.2021 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. Τυχόν ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων/περαιτέρω ένορκη αποκάλυψη να 
καταχωριστεί εντός 30 ημερών από σήμερα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 4545/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 01.02.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 1989/2015 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες, με σκοπό την 
επίτευξη συμβιβασμού, την 20.01.2022 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2034/2015 

ΑΓΩΓΗ 2035/2015 

ΑΓΩΓΗ 2036/2015 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 31.03.2022 
ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3645/2015 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό την 
επίτευξη συμβιβασμού την 08.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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10.  ΑΓΩΓΗ 118/2016 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό την 
επίτευξη συμβιβασμού την 08.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2792/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (με προοπτική να 
αρχίσει λόγω της φύσης της) την 30.03.2022 ώρα 
11:00 π.μ.. Εάν οι Εναγόμενοι επιθυμούν να 
παρουσιάσουν μαρτυρία, ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων (για έγγραφη μαρτυρία) και ονομαστικός 
κατάλογος μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας (για 
προφορική μαρτυρία) να καταχωριστούν εντός 
περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Τα έξοδα στην 
πορεία, αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 3441/2016 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό την 
επίτευξη συμβιβασμού την 08.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1514/2017 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 08.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον του 
Ενάγοντος. Ο Εναγόμενος να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας το αργότερο 20 
ημέρες προηγουμένως. Εάν οποιοσδήποτε εκ των 
διαδίκων χρειαστεί περαιτέρω ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων, λόγω του ότι θα μεσολαβήσει 
ιατρική εξέταση του Ενάγοντος από ιατρό επιλογής του 
Εναγόμενου, να γίνει ως τότε.  
 

14.  ΑΓΩΓΗ 240/2018 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό την 
επίτευξη συμβιβασμού την 08.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2275/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (με προοπτική να 
αρχίσει λόγω της φύσης της) την 05.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2548/2018 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η 
αίτηση 4, το οποίο να μην εκτελεστεί. Η αίτηση ορίζεται 
για Οδηγίες την 08.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
ένσταση μέχρι την 08.10.2021, έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 936/2019 Εντός περαιτέρω 40 ημερών, οι Εναγόμενοι να 
καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων 
και ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 08.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. Την ίδια ημερομηνία, ορίζεται για Ακρόαση 
το ζήτημα που έχει εγερθεί σχετικά με την ανταπαίτηση. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 21/2020 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (με προοπτική να 
αρχίσει, λόγω τη φύσης της) την 04.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
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19.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.114/2021 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Σύνοψη 
απόφασης: Πρόκειται για αίτηση που καταχωρίστηκε 
πριν από την έγερση αγωγής, με την οποία ζητούνται 
διάφορες θεραπείες με βάση τον περί Παραγραφής 
Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμο 66(Ι)/2012. Στη νομική 
βάση δεν περιλήφθηκε το άρθρο 22 του εν λόγω νόμου 
και είναι αίτηση που εισάγει πρωτογενώς στο Δικαστήριο 
θέμα, ωστόσο, αναλύοντας και το άρθρο 22, το 
Δικαστήριο θεωρεί πως, ακόμα κι αν η αίτηση 
υποβάλλονταν με βάση αυτό το άρθρο, δεν θα 
μπορούσε να δώσει τις θεραπείες που ζητούνται. Τα 
γεγονότα που σχετίζονται με την καθυστέρηση 
συμπλέκονται με τα γεγονότα που αφορούν στην ουσία 
και πέραν τούτου, ερμηνεύοντας το άρθρο 22, πιο 
κατάλληλο ένδικο βοήθημα είναι το άρθρο αυτό σε 
περιπτώσεις όπου, για κάποιους λόγους, δεν είναι άμεσα 
εφικτή η καταχώριση της αγωγής, γι’ αυτό είναι 
αναγκαίο, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων της φύσης της 
υπόθεσης, και χωρίς η δικαστική παράταση να 
αντιστρατεύεται τη νομοθετική βούληση, να υπάρξει 
επέκταση του νόμιμου χρόνου παραγραφής. Η αίτηση 
απορρίφθηκε. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στο Cylaw 
μετά τις 3:00μμ. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 129/2020 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Σύνοψη 
απόφασης: Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο 
της απόφασης, ο Εναγόμενος, ο οποίος ανέκοψε την 
πορεία του οχήματος του Ενάγοντος, υπαλλήλου 
Κοινοτικού Συμβουλίου, στην πλατεία του χωριού του, 
και όπως κάθονταν στο τιμόνι τον γρονθοκόπησε στο 
πρόσωπο και στο σώμα, γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο 
για πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υδροδότηση της 
φάρμας του, βρέθηκε ένοχος για το αστικό αδίκημα της 
επίθεσης. Επιδικάστηκαν €4.000,00 ειδικές αποζημιώσεις 
που αφορούν στο κόστος αντικατάστασης 8 δοντιών, 
πλέον επαυξημένες γενικές αποζημιώσεις €4.000,00 για 
πόνο, ταλαιπωρία και ηθική βλάβη (κυριότερος 
τραυματισμός η απώλεια των 8 δοντιών και άλλα μικρά 
τραύματα). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στο Cylaw μετά 
τις 3:00μμ. 
 

21.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 556/2020 Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Σύνοψη 
απόφασης: Πρόκειται για αίτηση για επαναφορά 
επωνυμίας εταιρείας που διαγράφηκε από τον έφορο. 
Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της 
απόφασης, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν χρειάζεται 
επίδοση στην διαγραφείσα εταιρεία ούτε αυτή 
νομιμοποιείται παθητικά να ενίσταται. Το γεγονός ότι 
διατηρεί δικονομική ικανότητα περιορισμένα και 
αποκλειστικά για να αιτηθεί και η ίδια την επαναφορά 
της, ως πλάσμα νόμου, δεν της δίδει άλλο δικαίωμα, 
κατά τα λοιπά είναι πρόσωπο που έπαυσε να υφίσταται. 
Ούτε και ο πρώην διευθυντής της, παρόλο που έχει 
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standing στην επαναφορά (και δικαιούνται και ο ίδιος να 
την ζητήσει), είναι αναγκαίος διάδικος σε επαναφορά 
που ζητά πρόσωπο που έχει υποστεί ζημιά πριν από τη 
διαγραφή της εταιρείας, όπως κρίθηκε πως είναι οι 
Αιτητές, δηλαδή δεν χρειάζεται η παρουσία του για να 
διαγνώσει το Δικαστήριο την υπόθεση, πόσω μάλλον 
εάν τα συμφέροντά του συγκρούονται με αυτά των 
Αιτητών. Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της 
αίτησης, για την επαναφορά της εταιρείας NATICA 
SHIPPING & TRADING LIMITED (ΗΕ 50874) στο μητρώο 
του εφόρου. Με την παράδοση επίσημου αντιγράφου 
του διατάγματος στον έφορο, για εγγραφή, η εταιρεία 
θα λογίζεται ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ωσάν η 
επωνυμία της να μην είχε διαγραφεί. Τα έξοδα του 
εφόρου για την επαναφορά της εταιρείας να καλυφθούν 
από τους Αιτητές, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να τα 
διεκδικήσουν από την εταιρεία. Σε περίπτωση που οι 
Αιτητές ή ο έφορος χρειαστούν οδηγίες σε σχέση με την 
επαναφορά, μπορούν να τις ζητήσουν στο πλαίσιο της 
παρούσας αίτησης. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στο 
Cylaw μετά τις 3:00μμ. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1044/2020 Η Εναγόμενη, εντός περαιτέρω 30 ημερών, να 
καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων με 
βάση τις υφιστάμενες οδηγίες. Ενόψει του ότι εκκρεμεί 
διαδικασία τριτοδιαδίκου, δεν θα δοθούν άλλες οδηγίες 
προς το παρόν, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 08.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1687/2020 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση, χωρίς έξοδα. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 2131/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 3025/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης 
δήλωσης. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 801/2021 Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον 
του Εναγόμενου για τα ποσά που αναφέρονται στις 
παραγράφους Α-Ε της ένορκης δήλωσης, πλέον νόμιμος 
τόκος (από την καταχώριση της αγωγής), πλέον τα 
έξοδα €790,00 πλέον ΦΠΑ πλέον €19,50 έξοδα 
επίδοσης. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 830/2021 Η υπόθεση παραμένει στο Δικαστήριο, για να 
προσκομιστεί ένορκη δήλωση επίδοσης του Κλητηρίου 
Εντάλματος της αγωγής. 
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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.  

 

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 
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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 22/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Aγωγή 2325/20 Η αίτηση ημ. 26.11.20 εναντίον των εναγομένων 1 και 2 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των εναγόντων 

και εναντίον των εναγομένων 1 και 2 όπως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας της αγωγής. 

2. Αγωγή 2149/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 10.6.21 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

3. Αγωγή 2121/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 10.6.21 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

4. Αγωγή 2400/19 Η αίτηση ημ. 12.5.21 εναντίον των εναγομένων 1, 2, 3 και 4 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των εναγόντων 

και εναντίον των εναγομένων 1, 2, 3 και 4 αλληλέγγυα και/ή 

κεχωρισμένα, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι 

εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 

5. Αίτηση Ετ. 240/17 Η αίτηση επαναορίζεται για επίδοση για τελευταία φορά 

στις 6.10.2021 ώρα 9.00.  Το Δικαστήριο δεν έλαβε καμία 

ενημέρωση από τους Αιτητές, ούτε εμφανίστηκε για 

λογαριασμό τους το οποιοδήποτε πρόσωπο.  Χωρίς έξοδα. 

6. Συν. Αγ. 4286/14 

& 4595/15 

(ορισμ. 18.6.21) 

Οι υποθέσεις ήταν ορισμένες στις 18.6.21 για ακρόαση.  

Εμφανίστηκε η κα Π. και ανέφερε στο Δικαστήριο ότι 

υπάρχει ζήτημα απόσυρσης κάποιου δικηγόρου των 

διαδίκων και ότι μόλις σήμερα ενημερώθηκε.  Επειδή το 

Δικαστήριο ήταν απασχολημένο με την ακρόαση αίτησης 

έρευνας στα πλαίσια της αγωγής 654/18 θα δοθεί νέα 

ημερομηνία για την παρούσα αγωγή, δίνονται οδηγίες στη 

κα Π. να επικοινωνήσει με τους αντιδίκους της, να 

συνεννοηθούν ως προς το ποιος και πότε δικηγόρος έχει 

αποσυρθεί και να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

Δικαστήριο για να ενεργήσει αναλόγως.  Το Δικαστήριο 

φαίνεται να έχει λάβει κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο 

όμως, η μορφή του δεν μπορεί να διαβαστεί.  Σε κάθε 

περίπτωση η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 

8.7.2021 ώρα 9.00, στην παρουσία των δικηγόρων που 
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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. 

 

 

χειρίζονται την υπόθεση και μέχρι τότε να ξεκαθαριστεί το 

θέμα με το ποιος δικηγόρος θα αποσυρθεί, και πως θα 

προωθηθεί η υπόθεση.  Χωρίς έξοδα σήμερα.   

7. Αγωγή 1074/20 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα και 

χωρίς έξοδα.  Προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται. 

8. Αγωγή 505/21 Η αίτηση ημ. 12.5.21 ορίζεται στις 4.10.2021 ώρα 9.00 για 

απόδειξη με Ε/Δ για 1, 2 και 3 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση από εναγομένους 1, 2 και 3 μέχρι τις 27.9.21. 

Έξοδα στην πορεία. 

9. Αγωγή 785/11 Όσον αφορά την καθ’ ης 5 η αίτηση ημ. 27.5.21 αποσύρεται 

και απορρίπτεται άνευ βλάβης. 

Όσον αφορά τον καθ’ ου 2 η αίτηση ημ. 27.5.21 δεν 

προωθείται. 

Η αίτηση ημ. 27.5.21 ορίζεται για οδηγίες στις 15.10.2021 

ώρα 9.00.  Καθ’ ων 1, 3 και 4 παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

10. Γεν. Αιτ. 9/09 Η αίτηση ημ. 31.8.20 ορίζεται στις 26.11.21 ώρα 9.00 για 

οδηγίες.  Τυχόν ένσταση από 1, 2, 3 και 4 να καταχωρηθεί 

εντός 7 ημερών προηγουμένως.  Το Ε/Σ εναντίον των καθ’ 

ων 1, 2, 3, 4 να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Αναλαμβάνει ο 

δικηγόρος τους να τους παρουσιάσει.    Έξοδα στην πορεία. 

11. Γεν. Αιτ. 174/18 Η αίτηση ορίζεται την 1.12.21 ώρα 9.00 για ακρόαση με 

γραπτές αγορεύσεις.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία αλλά 

σε καμία περίπτωση εναντίον των αιτητών. 

12. Αγωγή 1397/13 Η αίτηση ημ. 21.5.21 ορίζεται για οδηγίες την 9.7.2021 ώρα 

9.00.  Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε. Ταυτόχρονα εάν η συμπληρωματική 

καταχωρηθεί ενωρίτερα, τόσο η αίτηση όσο και η 

συμπληρωματική να επιδοθούν στην άλλη πλευρά μέχρι 

τότε.  Χωρίς έξοδα. 

13. Aγωγή 2638/16 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18.3.22 ώρα 11.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

14. Συν. Παρ. 56/19 & 

47/13 

Εκδίδεται διάταγμα αποσυνένωσης. 

Παρ. 47/13 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

Παρ. 56/19 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

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

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 

22.6.21 

 

Αιτήσεις διατροφής: 

1. 105/21 –  Κ.Ε.Θ. την  28.9.21, υπεράσπιση μέχρι 24.9.21 

 

2. 131/21 – Εκδόθηκε διάταγμα.  Ορίζεται επιστρεπτέο την 

8.7.21.  Εγγύηση €5.000. 

 

Περιουσιακές Διαφορές αρ  1/20:    Κ.Ε.Θ. την 28.9.21.  

Απάντηση μέχρι 24.9.21. 

 

Αίτηση Διατροφής αρ.  105/18:  Ορίστηκε η κυρίως αίτηση για 

οδηγίες στις 9.7.21 και ώρα 9:00 π.μ.  Τα έξοδα σε βάρος της 

Αιτήτριας. 

 

Προσβολή Πατρότητας αρ. 7/21:  Ορίστηκε η κυρίως αίτηση για 

απόδειξη στις  6.7.21. 

 

------------------  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου (ενώπιον Κ. Χατζηαθανασίου-

Σιαμτάνη, Δ) ορισμένες κατά την 22.6.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ 

 

Aρ. Αίτησης 103/21 - Η κυρίως αίτηση και  το προσωρινό διάταγμα 

ορίζονται για επίδοση στις 8.7.21 στις 08:45.   

                                    Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 

 

Aρ. Αίτησης 126/20  - Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 14.9.21 

                                  στις 08:45.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

 

Aρ. Αίτησης 240/18  - Αίτηση για αντεξέταση και η κυρίως αίτηση 

ορίζονται για Οδηγίες στις 8.7.21 στις 08:45 

 

 

 

 

ΓΟΝΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ 

 

265/20 – Προσωρινό Διάταγμα και η κυρίως αίτηση ορίζονται για 

Οδηγίες στις 29.6.21 στις 08:45.  Το Προσωρινό Διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ.  Ένσταση και Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

29/21  –    Κυρίως αίτηση και μονομερής αίτηση ορίζονται για Οδηγίες 

στις 9.7.21  στις 08:45.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ενώπιον της κας Ε. 

Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, που είναι ορισμένες στις 

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

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

330/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 13/09/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 27/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

 

363/20 

 

 

 

 

 

 

1. Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων εντός 4 μηνών από σήμερα.  

Στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται.  

2. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/11/21 και 

ώρα 09.00π.μ. 

 

246/20 Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων (στην οποία να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) εκ 

μέρους του Αιτητή να καταχωρηθεί μέχρι τις 07/09/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

 

381/19 

 

 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 13/09/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 27/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 

1/20 1. Δίνεται παράταση του χρόνου καταχώρησης της 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων εκ μέρους της Αιτήτριας μέχρι σήμερα. 

2. Οι Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρήσουν ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων (στην οποία να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) 

μέχρι τις 07/09/21. 
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3. Οι δικηγόροι των Καθ’ ων η Αίτηση μέχρι τις 

10/09/21 να ενημερώσουν το Δικαστήριο σχετικά με 

τη θέση τους για το αίτημα της Αιτήτριας για παροχή 

λεπτομερειών.   

4. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/09/21 η 

ώρα 9.00π.μ. 

 

330/18 1. Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 10/09/21. 

2. Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας να καταχωρηθεί μέχρι την 01/11/21.   

3. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/11/21 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 22/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

 

K37/19 

Παραμένει για οδηγίες με σκοπό να τοποθετηθούν οι συνήγοροι σε σχέση με 

το περιεχόμενο της έκθεσης εκτίμησης στις 29/9/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

 

K51/19 

Παραμένει για οδηγίες με σκοπό να τοποθετηθούν οι συνήγοροι σε σχέση με 

το περιεχόμενο της έκθεσης εκτίμησης στις 29/9/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

 

K44/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με 

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

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

καταχωρηθούν μέχρι 11/10/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων 

εγγράφων να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των 

διαδίκων.          

 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 15/10/2021. 

 

 

 

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


