
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 23.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

540/20 H αίτηση ημερ. 18.9.2020 και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες 2.7.2021, η 

ώρα 09.00. 

 

 

1606/19 Η αίτηση ημερ. 9.12.2020 ορίζεται για οδηγίες 18.10.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε. 

 

 

1248/18 Η αίτηση ημερ. 3.3.2021 και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες 21.10.2021, η 

ώρα 09.00. Ένσταση στην αίτηση 3.3.2021 να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

 

3573/12 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.10.2021, η ώρα 09.00.  Η πλευρά των 

Εναγόντων να καταχωρίσει μέχρι τότε συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων. 

 

2314/12 Η αίτηση ημερ. 14.6.2019 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 

26.10.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 Η αίτηση ημερ. 27.6.2019 ορίζεται για οδηγίες 26.10.2021, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

23.6.2021 

 

Αγωγές: 

979/20 Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος των συνηγόρων 

των διαδίκων εκδίδεται εκ συμφώνου 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 29.11.21 

και ώρα 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Η ημερομηνία 24.6.21 

ακυρώνεται. 

2706/19 Με βάση το περιεχόμενο του Παραρτήματος των συνηγόρων 

των διαδίκων εκδίδεται εκ συμφώνου στην αγωγή και στην 

ανταπαίτηση διάταγμα αποκάλυψης 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 29.11.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία.  Η ημερομηνία 1.7.21 ακυρώνεται. 

2531/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 3.5.22 ώρα 9.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

1515/19 Η αίτηση ημερ. 13.5.21 ορίζεται για οδηγίες την 8.7.21 ώρα 9.00 

π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 6.7.21.  Έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

1149/19 Η κλήση για οδηγίες ημερ. 18.3.21 επαναορίζεται για οδηγίες 

την 28.6.21 ώρα 9.00 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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1282/20 Ενόψει του ότι δεν έχουν συμπληρωθεί τα δικόγραφα για 

Εναγόμενο 2, η κλήση για οδηγίες ημερ. 18.3.21 ορίζεται για 

οδηγίες την 27.9.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2954/20 Η αίτηση ημερ. 5.1.21 επαναορίζεται για οδηγίες την 28.9.21 

ώρα 9.00 π.μ.  Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 

παρατείνεται μέχρι την 10.9.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

3347/13 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αγωγή επαναορίζεται για 

οδηγίες την 7.12.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

1474/20 Εκδίδεται απόφαση προς όφελος των Εναγόντων και εναντίον 

του Εναγόμενου 1 ως οι παράγρ. 12 Α, Β, Γ και Ε της ενόρκου 

δηλώσεως. 

 

 

Eιδοποίηση 

Πτώχευσης 

25/20 Το Δικαστήριο είναι της άποψης ότι δεν μπορεί ο χρεώστης να 

προωθεί δύο παράλληλες διαδικασίες για ακύρωση της 

πτωχευτικής ειδοποίησης.  Συνεπώς θα οριστεί η υπόθεση σε 

μια νέα ημερομηνία με σκοπό να τοποθετηθεί ο δικηγόρος του 

χρεώστη επί της διαδικασίας την οποία θα προωθήσει.  Η 

υπόθεση ορίζεται για ακρόαση (διευκρινήσεις) την 6.7.2021 ώρα 

09.00. 

Διαχείριση 

546/15 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 25.2.22 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

διαχειριστής να είναι παρών.  Τελικοί και ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 4.2.22.  Μόλις 

καταχωρηθούν ενδιάμεσοι και τελικοί  λογαριασμοί ο φάκελος να 

τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 23.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

Αρ. Αίτησης 16/21 – Αίτηση ημερ. 26.1.21 

Η Ενδιάμεση Απόφαση επιφυλάσσεται.  Τα προσωρινά διατάγματα σε 

ισχύ.  Έξοδα δίκης. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π.Ε.Δ. 

23.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 392/16 Απόφαση επιφυλάσσεται.  

 

Αγωγή αρ. 5275/15 Η αίτηση ημερ. 13.5.2021 ορίζεται για ακρόαση την 

17.9.2021 ώρα 8.45π.μ. Η Ένσταση να καταχωριστεί 

μέχρι την 10.9.2021. Έξοδα στην πορεία.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 23.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

874/13 – Αίτηση ημερ. 10.5.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος α και β της Αίτησης.  

Τροποποιημένο Κλητήριο/Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 15 

ημερών από τη σύνταξη του διατάγματος.  Να ακολουθήσει εντός 15 

ημερών η Υπεράσπιση.  Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

Πολιτικής Δικονομίας.  Τα έξοδα της παρούσας αίτησης καθώς και αυτά 

που χάνονται από την τροποποίηση να βαρύνουν τους Αιτητές.  Το 

διάταγμα να πληρωθεί εντός 5 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται 

για οδηγίες στις 19.10.2021.  Χωρίς έξοδα.  Η μονομερής αίτηση ημερ. 

10.5.21 απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 

 

3031/18 

Ορίζεται για Οδηγίες την 19.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη 

Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων να καταχωρηθεί απ’ όλες τις 

πλευρές εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1452/19 

Ορίζεται για Ακρόαση την 18.11.2022 στις 10.30 π.μ.  Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από τον Εναγόμενο 

μέχρι 24.6.2021.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1572/19 

Ορίζεται για Ακρόαση την 17.11.2022 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία. 
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2402/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 19.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη 

Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων από Εναγόμενους 1 και 2 να 

καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα και κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί απ’ όλες τις πλευρές εντός περαιτέρω 

45 ημερών.  Έξοδα στην πορεία. 

 

3270/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 19.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη 

Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων από Εναγόμενους 1 και 2 να 

καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από σήμερα και κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από τους Ενάγοντες και 

Εναγόμενους εντός περαιτέρω 45 ημερών.  Έξοδα στην πορεία. 

 

384/21 – Αίτηση ημερ. 13.5.21 

Ορίζεται για Απόδειξη την 19.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Γενική Αίτηση 821/12 – Αίτηση ημερ. 10.3.20 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 19.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση 

να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση εκδίδεται 

ένταλμα σύλληψης το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην 

πορεία. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την  23/6/21 (Τετάρτη) 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1873/19 

Ακρόαση στις 4.4.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής.  

 

2798/19 – Αίτηση ημερ. 10.6.21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 24.6.21 και ώρα 9:00.  Η παρουσία του 

δικηγόρου του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

2268/19 – Αίτηση ημερ. 3.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 13.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 27.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  

  

1783/18 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 13.10.21 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 13.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα.  
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Εφίσταται η προσοχή των συνηγόρων ότι αιτήματα άλλα από αποκάλυψη, 

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

θα θεωρηθούν ως εγκαταλειφθέντα αν οι συνήγοροι κατά την πιο πάνω 

ορισθείσα ημερομηνία δεν τα προωθήσουν δεόντως και με επάρκεια. 

 

650/20 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 29.6.21 και ώρα 9:00.  Καμία 

διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται 

απαραίτητη.  

 

76/20 – Αίτηση ημερ. 27.10.20 

Η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

3/20 – Αίτηση ημερ. 24.9.20 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 13.10.21 και ώρα 8:30. Υπεράσπιση και 

εκτίμηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τα σημερινά έξοδα στη πορεία της 

αίτησης.  

 

1476/15 

Η υπόθεση παραμένει για ακρόαση στις 25.5.22 και ώρα 11:00.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

 

1441/14 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 31.1.22 και ώρα 11:00.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  

3151/15 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 28.6.21 και ώρα 9:00.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται 

απαραίτητη.  

6/20 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο ο χρόνος για να δώσει η 

πλευρά των Εναγομένων τις λεπτομέρειες που διατάχθηκε να δώσει στις 

22.4.21 παρατείνεται μέχρι 13.9.21.  
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Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 12.10.21 κάθε διάδικο μέρος αποκαλύψει δι΄ 

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

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

έλεγχο του που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει 

εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με αντίγραφο της  

ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα 

έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στην ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης που θα καταχωρηθεί στο Δικαστήριο.     

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

268/14 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 14.10.21 και ώρα 9:00.  Τελικοί 

λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες προηγουμένως.  

 

756/14 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.21 και ώρα 9:00.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφο της να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 

αυθημερόν.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  Οι Καθ΄ ων η 

Αίτηση να παρουσιασθούν στις 14.10.21.  

 

1078/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.10.21 και ώρα 9:00.  Ονομαστικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας να καταχωρηθεί εκ μέρους και 

των δύο πλευρών και να ανταλλαγεί μεταξύ τους μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην 

πορεία της αγωγής. 

 

 

1375/19 – Αίτηση ημερ. 10.6.21 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 

μηνών από της εκπνοής του ήτοι από 7.7.21.  Καμία διαταγή για έξοδα.  
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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 23.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 439/21 Με βάση το ηλεκτρονικό μήνυμα η Αίτηση ημερ. 

10.06.2021 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα.  

Σημειώνεται ότι το Σημείωμα Εμφάνισης δεν έχει 

τοποθετηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου.   

Αγωγή αρ. 1489/20 Και οι δύο αιτήσεις (Αίτηση για συνοπτική απόφαση ημερ. 

30.09.2020 και η Αίτηση για αντεξέταση 25.05.2021) 

ορίζονται για Οδηγίες 30.06.2021 στις 9:00 π.μ. Τυχόν 

ένσταση στην Αίτηση για αντεξέταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.   

Αγωγή αρ. 1008/20 Έχει καταχωρηθεί Σημείωμα Εμφάνισης 22.04.2021 για 

τους εναγόμενους.  Ως εκ τούτου η Αίτηση ημερ. 

22.03.2021 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του ενάγοντα.   

Αγωγή αρ. 233/20 Η Κλήση για Οδηγίες στην Απαίτηση και η Κλήση για 

Οδηγίες στην Ανταπαίτηση και οι δύο ημερομηνίας 

18.03.2021 παραμένουν για Οδηγίες 16.09.2021 στις 9:00 

π.μ. Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει το 

Παράρτημα Τύπου 25 εκ μέρους των εναγομένων για την 

Κλήση για Οδηγίες που καταχώρησαν οι ενάγοντες.   

Αγωγή αρ. 2260/19 Η Αίτηση ημερ. 13.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 28.06.2021 

στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται.  Ο 

δικηγόρος του αναλαμβάνει να τον παρουσιάσει.  (Ο Καθ’  

ου η Αίτηση παρουσιάστηκε και ακολούθως εγκατέλειψε 

το Δικαστήριο).   
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Αγωγή αρ. 1921/19 H Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 12.04.2022 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1268/19 H Αίτηση ημερ. 07.12.2020 ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 

φορά) 12.10.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 753/19 Παρά τη δήλωση των συνηγόρων ότι καταχωρήθηκε 

κατάλογος μαρτύρων δεν βρίσκεται στο φάκελο του 

Δικαστηρίου.  Γι’ αυτό να προβούν στα δέοντα να 

τοποθετηθεί στο φάκελο του Δικαστηρίου.  H Αγωγή 

ορίζεται για Ακρόαση 11.04.2022 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 3060/18 H Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 06.04.2022 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 2998/18 Κλήση για Οδηγίες ημερ. 14.07.2020.  Το προφορικό 

αίτημα για να προστεθεί στον Τύπο 25 αίτημα για 

συνένωση αποσύρεται άνευ βλάβης χωρίς έξοδα. Η Αγωγή 

ορίζεται για Οδηγίες 06.10.2021 στις 9:00 π.μ. Η ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές των 

εγγράφων που θα παρουσιάσουν στη δίκη και ανταλλαγή 

αντιγράφων να γίνει τουλάχιστον 2 μέρες προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 2715/17 Η Αίτηση ημερ. 25.02.2020 ορίζεται για Οδηγίες 08.10.2021 

στις 9:00 π.μ. (Ο Καθ’  ου η Αίτηση ήταν παρών).   

Αγωγή αρ. 1611/17 H Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 30.03.2022 στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή αρ.  1260/17 Η Αίτηση ημερ. 20.05.2020 ορίζεται για Οδηγίες 30.09.2021 

στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’  ης η 

Αίτηση 1 ακυρώνεται.  Εναντίον της Καθ’  ης η Αίτηση 2 το 

ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Η 

συνήγορος της αναλαμβάνει να ενημερώσει την Καθ’  ης η 

Αίτηση 2 για την ημερομηνία που έχει δοθεί.  (Η Καθ’  ης η 

Αίτηση 1 ήταν παρούσα).   

Αγωγή αρ. 99/16 Με βάση τα ηλεκτρονικά μηνύματα το αίτημα εγκρίνεται.  

Επαναορίζεται για Ακρόαση 28.02.2022 στις 11:00 π.μ.  
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Αγωγή αρ. 4428/14 H Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 06.12.2021 στις 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1920/11 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης των memo.  

Πτώχευση 16/21  Η Ενδιάμεση Αίτηση για υποκατάστατο επίδοση της 

Ειδοποίησης Πτώχευσης ημερ. 15.06.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης 

νέας.   

Γεν. Αίτηση 756/12 Η Αίτηση ημερ. 28.12.2020 ορίζεται για Ακρόαση 

05.11.2021 στις 10:30 π.μ. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης το 

οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Ο συνήγορος της 

αναλαμβάνει να την παρουσιάσει.   

Παραπομπή 6/20  Η Αίτηση ημερ. 09.10.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται 

με έξοδα υπέρ των Απαιτητών.    

ΔΑΟ 10/21  Εκδόθηκε διάταγμα.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  23.6.21 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  23.6.21 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

659/20 

Η αγωγή – αξίωση εναντίον των Εναγομένων 1, 2 και 3 απορρίπτεται, ως 

διευθετηθείσα χωρίς έξοδα 

Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα αναφορικά με την αξίωση της 

Ενάγουσας καθίστανται ως πλήρως ικανοποιηθείσες 

Επίσης απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα η ανταπαίτησης των 

Εναγομένων 1 και 3 εναντίον της Ενάγουσας χωρίς έξοδα 

Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα που αφορούν την ανταπαίτησης των 

Εναγομένων 1 και 2, καθίστανται ως πλήρως ικανοποιηθείσες  

 

(Αίτηση διά κλήσεως ημερ. 13.7.20) – Η αίτηση ημερ. 13.7.20 απορρίπτεται 

χωρίς έξοδα  

 

714/20 

Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ως ακολούθως: 

Η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα 

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

παραδώσουν ο ένας στον άλλο αντίγραφα – φωτοαντίγραφα των εν λόγω 

εγγράφων που θα αποκαλυφθούν, εντός της πιο πάνω προθεσμίας 

Η Αγωγή ορίζεται την 27.10.21, ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω οδηγίες 

δυνάμει της Δ.30 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών 

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

 

496/21 

Εκδίδεται απόφαση 

 

1267/20 (αίτηση ημερ. 10.6.21) 

Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ανανεούται το κλητήριο και επεκτείνεται η 

ισχύς προς επίδοση τούτου προς την Εναγόμενη στην παρούσα αγωγή, για 

περίοδο 6 μηνών από την 9.7.21, συμπεριλαμβανομένης 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

199/21 

Εκδίδεται απόφαση  

 

Παρ. 49/19 

 Εκδίδονται εκ συμφώνου διατάγματα ως ακολούθως: 

Οι Απαιτητές και η Αποζημιούσα Αρχή 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 Παραπομπή ορίζεται στις 27.10.21, ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω οδηγίες 

δυνάμει της Δ.30 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών 

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

σημειώσει επί του Παραρτήματος, Τύπο 25, που έκαστη εξ αυτών έχει 

καταχωρήσει. 
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Τα έξοδα της Παραπομπής να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα 

αυτής 

Τα σημερινά έξοδα να ακολουθήσουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

Παραπομπής, εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί  
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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 23.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  Αγωγή αρ.  821/20 

Αίτ. Ημερ. 18.03.21 

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 παραδώσει φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων 

που αποκαλύψει σε κάθε άλλο διάδικο μέρος 15 μερών 

από την αποκάλυψη. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες όπως η 

ενάγουσα τύχει ιατρικής εξέτασης από ιατρό κοινής 

επιλογής των εναγομένων που βρίσκεται εντός της 

επαρχίας Λεμεσού εντός 45 ημερών από σήμερα. Τα 

αιτητικά του Παραρτήματος με αρ. 3 και 7 της Ενάγουσας 

αποσύρονται και απορρίπτονται.  Περαιτέρω η αγωγή 

ορίζεται την 18.10.21 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.  

Αγωγή αρ. 58/21  

Αίτ. Ημερ. 29.03.21 

Απόδειξη στις 15.10.21 στις 09:00π.μ. Έκθεση Υπεράσπισης 

να καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή αρ. 1731/20 

Αίτ. Ημερ. 10.06.21 

Εκδίδεται διάταγμα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή αρ. 35/21 

Αίτ. Ημερ. 18.03.21 

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 παραδώσει φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων σε 
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κάθε άλλο διάδικο μέρος εντός της ίδιας περιόδου. Το 

αιτητικό του Παραρτήματος με αρ. 5 της Εναγόμενης 

επιφυλάσσεται μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Περαιτέρω η 

αγωγή ορίζεται την 15.10.21 στις 09:00π.μ. για οδηγίες 

αναφορικά με την έκδοση οδηγιών ως προς την μαρτυρία 

που θα προσαχθεί από κάθε διάδικο κατά την ακρόαση και 

για να τοποθετηθούν οι πλευρές ως προς τα αιτητικά των 

παραρτημάτων που έχουν επιφυλαχθεί.  Έξοδα της κλήσης 

στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 1221/19 Ακρόαση στις 12.09.22 στις 11:00π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγήαρ. 267/21 

Αίτ. Ημερ. 26.04.21 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.  

Περαιτέρω η αίτηση ημερομηνίας 26.04.21 απορρίπτεται 

ως μη έχουσα πλέον αντικείμενο και χωρίς έξοδα.  Κάθε 

πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα.  Προηγούμενες 

διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

Αίτ. Εταιρείας αρ. 64/19 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 22.10.21 στις 

09:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.  Ένσταση από πιστωτή 

να καταχωρηθεί μέχρι την 30.09.21 και να δοθεί αντίγραφο 

σε κάθε άλλο διάδικο μέρος.  Αναφορικά με τα έξοδα στην 

πορεία αλλά όχι εναντίον του Αιτητή και Καθ’ ης η αίτηση.   

Αγωγή αρ. 2077/20 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 παραδώσει φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων σε 

κάθε άλλο διάδικο μέρος εντός της ίδιας περιόδου. Τα 

υπόλοιπα αιτητικά των Παραρτημάτων των διαδίκων 

απορρίπτονται.  Περαιτέρω η αγωγή ορίζεται την 15.10.21 

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. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 23.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.65/2011 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 09.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία, τυχόν ενστάσεις μέχρι τότε. Το 
ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση 1 
ακυρώνεται (εμφανίστηκε στο Δικαστήριο εκ των υστέρων) 
και το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 2 
να μην εκτελεστεί (ενόψει της αναφοράς για ψυχιατρικά 
προβλήματα). Ο σύζυγος της Καθ’ ης η αίτηση 1 
(πρωτοφειλέτης) ενημέρωσε το Δικαστήριο για προσπάθειες 
που κάνει για συνολική διευθέτηση. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 2089/2011 Καθ’ ου η αίτηση 2 παρών. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον 
του ακυρώνεται. Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 
09.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.307/2013 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση, για τελευταία φορά, την 
09.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2066/2013 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού την 
09.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2323/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 06.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 3322/2015 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού την 
09.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Εάν δεν 
διευθετηθεί, θα οριστεί για ακρόαση σε ημερομηνία που θα 
μπορεί να αρχίσει. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 4201/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 09.03.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.262/2016 Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 
2, το οποίο να μην εκτελεστεί προς το παρόν. Ο Καθ’ ου η 
αίτηση 1 θα τον ενημερώσει για τη σημερινή δικάσιμο και 
για τη νέα ημερομηνία, για να έρθει την επόμενη φορά, εάν 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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στο μεταξύ δεν υπάρξει διευθέτηση, ως η προσπάθεια του 
Καθ’ ου η αίτηση 1, για την οποία ενημέρωσε το Δικαστήριο. 
Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες την 09.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση μέχρι. Καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 559/2016 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού την 
09.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2882/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.03.2022 ώρα 
11:00π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 2943/2018 Δίδεται περαιτέρω χρόνος, εντός 30 ημερών από σήμερα, να 
καταχωριστεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από 
τους Εναγόμενους 1, 2, 6 και 8. Περαιτέρω, η Ενάγουσα 
εντός 40 ημερών από σήμερα να καταχωρίσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως, οι 
Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικός τους ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40 
ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 09.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 218/2020 Η Ενάγουσα και η Εναγόμενη να προβούν σε ένορκη 
αποκάλυψη εγγράφων εντός περαιτέρω 60 ημερών από 
σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 09.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ., καμία διαταγή για έξοδα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 328/2020 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που 
θα τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στον κατάλογο 
εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
09.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 412/2020 Η αίτηση διακόπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 535/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη 09.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έκθεση υπεράσπισης των Εναγόμενων 1, 2, 3 και 7 να 
καταχωριστεί το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως, έξοδα 
στην πορεία όχι εναντίον της Ενάγουσας/Αιτήτριας. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2075/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 09.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έκθεση υπεράσπισης να καταχωριστεί το 
αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία, σε 
καμία περίπτωση εναντίον της Ενάγουσας. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2469/2020 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 
την 09.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση να 
καταχωριστεί το αργότερο 30 ημέρες προηγουμένως, έξοδα 
στην πορεία. 
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18.  ΑΓΩΓΗ 2798/2020 Η ώρα 9:45. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Η αίτηση ορίζεται 
για έλεγχο 09.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία.  
 

19.  ΑΓΩΓΗ 2838/2020 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 09.11.2021 ώρα 
8:30πμ, τυχόν ένσταση ως τότε. Έξοδα στην πορεία. 
  

20.  ΑΓΩΓΗ 440/2021 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 13.09.2021 ώρα 
8:30 π.μ., τα έξοδα επιφυλάσσονται. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 830/2021 Επιφυλάσσεται απόφαση για τον καθορισμό των 
αποζημιώσεων. 
 

 

 

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 23/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 2412/11 

(ορισμένη 22.6.21) 

Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ΕΒ1357/11 και 

ΕΒ1925/11, ημ. 27.5.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παραγράφοι Α και Β της αίτησης. 

 

2. Αγωγή 1495/20 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος ημ. 10.6.21 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του 

κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από σήμερα.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

3. Αγωγή 1949/20 Η κλήση για οδηγίες για τον 2 παραμένει στις 28.9.2021 ώρα 

9.00, ημερομηνία κατά της οποίας εκκρεμεί η αίτηση έρευνας 

εναντίον του εναγομένου 1.  Ως εκ τούτου την ημερομηνία 

εκείνη, παραμένει σε εκκρεμότητα, το θέμα με την κατάθεση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων όπου σχετικές οδηγίες θα 

δοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.  Η κλήση ορίζεται στις 

28.9.2021 ώρα 9.00 για οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Aγωγή 1599/20 Τόσο η κλήση για οδηγίες όσο και η αίτηση ημ. 17.11.20 

ορίζονται για οδηγίες στις 30.11.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

5. Αγωγή 1582/20 Τόσο η κλήση για οδηγίες όσο και η αίτηση ημ. 17.11.20 

ορίζονται για οδηγίες στις 30.11.2021 ώρα 9.00.  Έξοδα στην 

πορεία. 

6. Αγωγή 5415/13 Η αγωγή ορίζεται στις 8.7.2021 ώρα 9.00 για οδηγίες με σκοπό 

την εξώδικη διευθέτηση, πριν αυτή οριστεί σε ημερομηνία που 

θα έχει σειρά να ξεκινήσει.  Δικηγόροι που χειρίζονται την 
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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. 

υπόθεση παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

7. Αιτ. Πτ. 20/15 Η υπόθεση ορίζεται για επίδοση στις 11.11.2021 ώρα 9.00.  

Χωρίς έξοδα. 

8. Αγωγή 36/21 Οι κλήσεις ημ. 18.3.21 και ημ. 12.5.21 ορίζονται για οδηγίες με 

σκοπό τη συμμόρφωση με τις οδηγίες που είχε δώσει ήδη το 

Δικαστήριο στις 11.10.21 ώρα 9.00. Δίδονται οδηγίες στις δύο 

πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 

εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης, να επισυναφθούν στους 

καταλόγους τους.  Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και 

διαβήματα να προωθηθούν ως τότε.  Έξοδα στην πορεία.  Η 

επιφύλαξη των εναγομένων ως φαίνεται στα ηλεκτρονικά 

μηνύματα, σημειώνεται. 

9. Γεν. Αιτ. 568/15 Η αίτηση ημ. 17.9.20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης 

και χωρίς έξοδα. 

10. Aγωγή 3119/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 21.4.21 εναντίον 1 και 2 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

11. Αγωγή 880/20 Η αίτηση ημ. 10.3.21 για απόφαση λόγω μη καταχώρισης 

υπεράσπισης εναντίον του 8, αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ των εναγόντων και εναντίον του εναγομένου 8, 

όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος 

της διαδικασίας της αγωγής. 

12. Γεν. Αιτ. 321/19 Διατάσσεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου ιδρυτικού 

εγγράφου με το ιδρυτικό/καταστατικό έγγραφο τεκμήριο 3 στην 

ένορκη δήλωση ημ. 27.5.21 του κ. Α. Π. 

13. Αγωγή 255/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 24.11.20 λόγω μη καταχώρησης 

υπεράσπισης εναντίον του εναγομένου 3 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ των εναγόντων και εναντίον του 

εναγομένου 3 ως οι παραγράφοι 21(α) και 21(β) της έκθεσης 

απαίτησης πλέον τα έξοδα όπως αυτά υπολογιστούν από τον 

πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Νοείται ότι η 

πιο πάνω απόφαση εκδίδεται αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα με 

τους εναγομένους 1 και 2 εναντίον των οποίων έχει ήδη εκδοθεί 

απόφαση. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ  23.6.2021 

(ΔΙΑΖΥΓΙΑ) 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίστηκαν για ΑΠΟΔΕΙΞΗ  

στις 13.01.2021 (08:30): 

 

1. 588/20 – 30.6.21 (08:30) 

2. 357/19 – 30.6.21 (08:30) (Η Α/Α απορρίφθηκε ως αποσυρθείσα και 

δόθηκε άδεια στην κα Παναγιώτου να αποσυρθεί) 

3. 226/21 – 30.6.21 (08:30) 

4. 222/21 – 30.6.21 (08:30) 

5. 26/18 – 30.6.21 (08:30) (Δόθηκε άδεια στους δικηγόρους της Καθ΄ης η 

αίτηση να αποσυρθούν) 

6. 616/20 – 7.7.21 (08:30) 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίστηκαν για ΕΠΙΔΟΣΗ: 

 

1. 150/21 – 15.9.21 

2. 598/20 – 15.9.21 

3. 438/20 – 15.9.21 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις ορίστηκαν για ΟΔΗΓΙΕΣ/ΚΕΘ/ΑΚΡΟΑΣΗ: 

 

1. 378/19 – Οδηγίες – 22.9.21  (Δίδεται παράταση χρόνου καταχώρησης 

έγγραφης μαρτυρίας εντός ενός (1) μηνός από σήμερα)  

2. 149/21 – ΚΕΘ – 15.9.21 (Υπεράσπιση μέχρι τότε) 

3. 376/20 – ΚΕΘ – 15.9.21 (Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε) 

4. 71/21 – ΚΕΘ – 15.9.21 (Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε) 

5. 27/21 – ΚΕΘ (κυρίως και μονομερής) – 30.6.21 (Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε) 
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6. 593/20 – Οδηγίες (κυρίως και κλήση για οδηγίες) – 15.9.21 (24.6.21 

ακυρώνεται) 

7. 478/20 – Οδηγίες 15.9.21 (Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε) – Να 

ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

8. 610/20 – Οδηγίες 15.9.21 – (Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ε/Δ 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων μέχρι τότε)  

9. 446/20 – Οδηγίες 15.9.21 – Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε – Να 

ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

10. 300/20 – Οδηγίες (κυρίως και μονομερής) – 30.6.21 – 

Συμπληρωματική Ε/Δ μέχρι τότε στην οποία να αναφερθούν 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την μορφή επίδοσης. Η 

δικηγόρος να είναι παρούσα  

11. 264/20 – Οδηγίες 15.9.21 – Υπεράσπιση μέχρι τότε 

12. 115/20 – ΚΕΘ 30.9.21 – Ε/Δ αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων 

μέχρι τότε και από τις δύο πλευρές 

13. 70/20 – Οδηγίες 15.9.21 (για να δοθούν οδηγίες για την καταχώρηση 

έγγραφης μαρτυρίας) 

14. 266/20 – Οδηγίες 15.9.21  

 

Στις  πιο κάτω υποθέσεις εκδόθηκε ΔΙΑΖΥΓΙΟ: 

 

1.211/21 

2.390/19 

 

 

Η αίτηση 74/21 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 
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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 

23.06.21 και δεν έγιναν με φυσική παρουσία των δικηγόρων, αναβάλλονται 

και ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

368/19 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Ακρόαση την 09/03/22 η ώρα 

10.30π.μ. 

 

180/20 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα και η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το 

Παράρτημα Τύπος Αρ. 25. 

 

208/20 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα και η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το 

Παράρτημα Τύπος Αρ. 25. 

 

396/20 

 

 

 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα και η 

υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 15/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το 

Παράρτημα Τύπος Αρ. 25. 

 

34/20 

35/20 

36/20  

38/20 

41/20  

43/20 

44/20 

46/20  

Έγγραφο Εμφάνισης εκ μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι 14/09/21. 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 28/09/21 και 

ώρα 09.00π.μ. 
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51/20  

52/20  

37/20 

39/20 

40/20 

42/20 

45/20 

47/20 

48/20 

49/20 

50/20 

 

Οι υποθέσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 28/09/21 και 

ώρα 09.00π.μ. 

 

12/20 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 11/11/21 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 23/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε58/20 

Κλήση για οδηγίες ημ. 23/3/2021 

Κλήση για οδηγίες ημ. 17/3/2021 

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 

15/9/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να επισυναφθούν σε 

αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων. 

          

Ορίζεται για οδηγίες στις 30/9/2021 στις 9.00 π.μ. 

Μέχρι τότε να τοποθετηθούν οι δικηγόροι των διαδίκων σε σχέση με τα «άλλα 

αιτήματα» που αξιώνουν στα Παραρτήματα τους.   

 

Η Απαίτηση και η Ανταπαίτηση θα συνεκδικαστούν.  

 

Κ68/19 

Επαναορίζεται για οδηγίες με σκοπό την ετοιμασία της Έκθεσης των Καθ’ ων η 

αίτηση στις 12/10/2021.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εις βάρος των 

Αιτητών.  

 

Ε190/19 

Αίτηση ημ. 24/5/2021 

Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 
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Ε60/20 

Αίτηση ημ. 15/4/2021 

Η αίτηση απορρίπτεται.  Χωρίς έξοδα. 

 

Αίτηση ημ. 11/6/2021 

Ορίζεται για ακρόαση στις 5/10/2021.  Ένσταση να καταχωρηθεί 15 μέρες 

προηγουμένως. 

 

Η Κυρίως Αίτηση παραμένει για οδηγίες τότε.  

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 


