
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 24.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2794/20 Η αίτηση ημερ. 24.2.2021 ορίζεται για οδηγίες 8.10.2021, η ώρα 09.00.  

Υπεράσπιση των Εναγομένων 1, 2 και 3 να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 

 

 

1589/18 Το αίτημα του Ενάγοντα αρ.1 για να τεθεί η παρούσα αγωγή εκτός πινακίου 

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, εφόσον οι δικηγόροι  του Ενάγοντα 1 έχουν 

την πρόθεση να αποσυρθούν από δικηγόροι του και όπως ισχυρίζονται 

είναι αδύνατο να τον εντοπίσουν και να επικοινωνήσουν μαζί του. Δεν 

υπάρχει άλλη επιλογή για τους δικηγόρους του Ενάγοντα από το να 

επικοινωνήσουν μαζί του γραπτώς, στην τελευταία γνωστή σε αυτούς 

διεύθυνση του.  Αντίγραφο της εν λόγω γραπτής επικοινωνίας τους θα 

πρέπει να προσκομιστεί στο Δικαστήριο στην επόμενη δικάσιμο μαζί με 

αίτημα τους για να αποσυρθούν από δικηγόροι του Ενάγοντα 1. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 6.10.2021, η ώρα 09.00.  Οι Εναγόμενοι να 

καταχωρίσουν υπεράσπιση μέχρι τότε. 

 

1691/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 5.10.2021, η ώρα 09.00. Για τελευταία φορά 

δίδεται χρόνος στους Εναγόμενους να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης μέχρι 5.10.2021. 

 

ΓΕΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

29/21 Η αίτηση ημερ. 13.5.2021 ορίζεται για οδηγίες 7.10.2021, η ώρα 09.00.  

Ένσταση μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

24.6.2021 

 

Αγωγές: 

176/19 Η αίτηση ημερ. 19.8.20 επαναορίζεται για οδηγίες την 14.10.21 

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

παρατείνεται μέχρι 10.9.21.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για 

οδηγίες η αγωγή.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

222/21 Εν όψει του ότι έχει καταχωρηθεί έκθεση απαίτησης οι αιτήσεις 

ημερ. 31.3.21 και 13.5.21 αποσύρονται και απορρίπτονται με 

έξοδα υπέρ των εναγομένων 2/αιτητών, τα οποία θα είναι 

πληρωτέα στο τέλος της αγωγής.  Διευκρινίζεται ότι έξοδα 

επιδικάζονται μόνο στην αίτηση ημερ. 31.3.21.  Στην αίτηση 

ημερ. 13.5.21 δεν επιδικάζονται έξοδα. 

1800/19 Η αίτηση ημερ. 3.7.20 επαναορίζεται για απόδειξη την 30.11.21 

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

23.11.21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

2203/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 30.11.21 ώρα 9.00 π.μ. 

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2260/20 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ενόρκου 

δηλώσεως. 

3416/13 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση (απόδειξη) την 1.12.2021 

ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2145/18 Η αίτηση ημερ. 27.4.21 ορίζεται για επίδοση την 20.10.21 ώρα 

9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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Αίτηση  

191/21 Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 30.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες για δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και σε μια καθημερινής εφημερίδας Παγκύπριας 

κυκλοφορίας τουλάχιστον 15 μέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

επιφυλάσσονται. 

5934/13 Επαναοριζεται για ακροαση την 6.12.21 ώρα 10.30 π.μ. 

 

Αίτηση  

Πτώχευσης 

37/20 Οι γραπτές αγορεύσεις των διαδίκων έχουν παραληφθεί.  

Συνεπώς η Απόφαση επιφυλάσσεται.  Θα απαγγελθεί την 

30.6.21 ώρα 9.00 π.μ. 

Αίτηση 

113/18 Η αίτηση ημερ. 30.5.19 επαναορίζεται για ακρόαση την 30.11.21 

ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

κατά την 24.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

Αγωγή 1771/15 

Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται για 

Ακρόαση την 17.12.2021 στις 10.30 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αλλοδαπής Αίτησης:  11/19 

Κυρίως αίτηση ημερ. 15.5.19 

Αίτηση για καταχώρηση συμπληρωματικής Ε/Δ ημερ. 12.2.20 

Αίτηση για παραμερισμό της αρχικής αίτησης ημερ. 4.3.21 

 

Και οι τρεις αιτήσεις παραμένουν για οδηγίες στις 17.9.2021 στις 9.00 

π.μ.  Ένσταση στην αίτηση ημερ. 4.3.2021 να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

 

Ενόψει της αίτησης για παραμερισμό, θεωρώ ορθό να ακουστεί πρώτα 

αυτή η αίτηση και μετά η αίτηση για καταχώρηση συμπληρωματικής 

ένορκης δήλωσης.  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 24.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

Ορίζεται για Οδηγίες την 21.10.2021  στις 9.00 π.μ.  Ένορκη 

αποκάλυψη και Επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από όλες τις 

πλευρές εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

2915/19 – Αίτηση ημερομηνίας 4.6.20 εναντίον Εναγόμενων 1 και 

2 και Αίτηση ημερομηνίας 12.12.20 εναντίον Εναγόμενου 3 

Και οι δυο αιτήσεις ορίζονται για Απόδειξη την 21.10.2021 στις 9.00 

π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

1469/20 – Αίτηση ημερ. 10.3.21 

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

ου η αίτηση, ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 

από το Δικαστήριο στο τέλος. 

1724/20 – Αίτηση ημερ. 2.4.21 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 21.10.21 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

2409/20 – Αίτηση ημερ. 13.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 21.10.2021 στις 9.00 π.μ.  

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

236/21 – Αίτηση ημερ. 28.4.21 

Ορίζεται για Απόδειξη την 21.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:   Π. Μιχαηλίδη,  Α.Ε.Δ. 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες  την   24/6/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

2682/20 – Αίτηση ημερ. 8.6.21 

Η αίτηση θα εξεταστεί από το Δικαστήριο και για το αποτέλεσμα οι δικηγόροι 

θα ειδοποιηθούν μέσω του Πρωτοκολλητείου. 

 

 

3019/15 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 14.10.21 και ώρα 9:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

 

882/20 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 14.10.21 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 14.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία της αγωγής.  
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1619/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.21 και ώρα 9:00.  Αίτηση για 

αναστολή της  διαδικασίας για την Εναγόμενη 1 να καταχωρηθεί έγκαιρα και 

να ορισθεί από το Πρωτοκολλητείο στις 14.10.21.  

 

5156/14 

Η αγωγή εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Καμία διαταγή για έξοδα για την Εναγόμενη 2.  Αναφορικά με 

την Εναγόμενη 1 κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα.  Η αγωγή εναντίον των 

Εναγομένων 3,4,5 απορρίπτεται.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

3439/14 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 25.6.21 (αύριο) και ώρα 9:00.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται 

απαραίτητη.  

 

4643/15 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 14.2.22 και ώρα 11:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής.   

 

967/20 – Αίτηση ημερ. 8.6.21 

Η υπόθεση ορίζεται για απόδειξη στις 5.7.21 και ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

 

626/21 

Η αίτηση ημερ. 2.6.21 ορίζεται για οδηγίες στις 2.7.21.  Συμπληρωματική 

Ένορκη Δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Η 

αίτηση ημερ. 7.4.21 ορίζεται για προγραμματισμό στις 2.7.21.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

 

258/09 – Αίτηση ημερ. 11.6.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 2 της αίτησης.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  
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640/12 

Ακρόαση στις 16.9.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

 

3478/12 – Αίτηση ημερ. 30.11.20 

Η αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό και για έλεγχο του εντάλματος 

σύλληψης στις 28.9.21 και ώρα 9:00.   

 

Κατάσχεται το ποσό της εγγύησης του Εναγόμενου 1 εκτός αν σε 6 μέρες από 

την επίδοση της παρούσας διαταγής και σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν ο 

Εναγόμενος 1 αποδείξει επαρκή λόγο που να δικαιολογεί την απουσία του 

σήμερα.  Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Εναγομένου 1, όταν 

συλληφθεί να προσαχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αφού ειδοποιηθεί ο 

συνήγορος του.   

 

18/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 14.10.21 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.     

 

Ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία. 

 

255/21 – Αίτηση ημερ. 13.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 14.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 27.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αίτησης.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

Ενώπιον: Στ. Λουκίδου-Βασιλείου, Ε.Δ. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ.30/4/2020 και 

της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ.5/5/2020, οι υποθέσεις που 

είναι ορισμένες στις 24.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 1173/20 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης  

Αγωγή αρ. 1834/20 Έχει γίνει αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές.  

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 12.10.2021 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν και από τις δύο πλευρές δύο μέρες 

προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1525/20 Η Αίτηση ημερ. 21.04.2021 εναντίον των εναγομένων 2, 4, 

5, 7 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

εναγόντων.  Οι δικηγόροι ενημερώνονται ότι το Σημείωμα 

Εμφάνισης δεν βρίσκεται στο φάκελο του Δικαστηρίου.  

Περαιτέρω, να εξεταστεί κατά πόσο η Κλήση για Οδηγίες 

ημερ. 16.02.2021 είναι πρόωρη καθότι δεν έχουν 

συμπληρωθεί τα δικόγραφα μεταξύ όλων των διαδίκων.   

Αγωγή αρ. 558/20 Η Αίτηση ημερ. 08.10.2020 εναντίον του εναγόμενου 1 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

εναγόντων και εναντίον του εναγόμενου 1.   

Αγωγή αρ. 433/20 To ένταλμα σύλληψης ορίζεται για Έλεγχο 06.10.2021 στις 

9:00 π.μ. σημειώνεται προς το Πρωτοκολλητείο ότι δεν 

φαίνεται να έχει εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης το οποίο 

εξέδωσε το Δικαστήριο στις 22.03.2021.   

Αγωγή αρ. 392/20 Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 

μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές παρατείνεται 

(τελευταία φορά) για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Η 
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Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 04.10.2021 στις 9:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 339/20 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους των εναγομένων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Η 

Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 22.10.2021 στις 9:00 π.μ. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 

καταχωρηθούν και από τις δύο πλευρές μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 2694/19 Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας τόσο εκ μέρους των 

εναγόντων όσο και εκ μέρους της εναγομένης.  Ως εκ 

τούτου η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 11.10.2021 στις 9:00 

π.μ. Ο κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από 

τις δύο πλευρές να καταχωρηθούν τουλάχιστον 4 μέρες 

προηγουμένως.   

Αγωγή αρ. 1645/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται για περαιτέρω περίοδο 30 ημερών από 

σήμερα.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 11.10.2021 στις 

9:00 π.μ. για να δοθούν περαιτέρω οδηγίες για τη 

μαρτυρία.   

Αγωγή αρ. 927/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 13.04.2022 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 384/19 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους των εναγομένων 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Η 

Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 07.04.2022 στις 11:00 π.μ. Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση 

εναντίον του ενάγοντα.   

Συν. Αγωγές 81/19 

                      80/19 

Οι Αγωγές ορίζονται για Ακρόαση 31.03.2022 στις 11:00 

π.μ.  

Αγωγή αρ. 2489/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 08.04.2022 στις 11:00 π.μ. 

Χωρίς έξοδα.  
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Αγωγή αρ.  254/18 Η Αίτηση ημερ. 10.03.2021 ορίζεται για Οδηγίες 23.09.2021 

στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο.   

Αγωγή αρ. 3216/17 Η Αγωγή παραμένει 11.11.2021 στις 9:00 π.μ. που είναι 

ορισμένη η Κλήση για Οδηγίες που καταχωρήθηκε εκ 

μέρους των εναγομένων σε σχέση με την Ανταπαίτηση.   

Αγωγή αρ. 2898/17 Η Αίτηση ημερομηνίας 17.09.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

18.10.2021 στις 9:00 π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.   

Αγωγή αρ. 2310/17 To Δικαστήριο θα εξετάσει την Αίτηση και θα ενημερώσει 

το δικηγόρο των Εναγόντων.  6 

Αγωγή αρ. 2853/16 Ορίζεται για σκοπούς διευθέτησης 08.07.2021 στις 9:00 

π.μ.  

Αγωγή αρ. 3777/15 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως πλήρως 

διευθετηθείσα με €500 έξοδα πλέον ΦΠΑ υπέρ της 

εναγόμενης 1 και εναντίον των εναγόντων.  Οποιεσδήποτε 

προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.   

Αγωγή αρ. 3030/06 Ορίζεται για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης 

δήλωσης 28.06.2021 στις 9:00 π.μ.  

Περί Αλλοδαπών 5/21 Το Δικαστήριο θα μελετήσει την αίτηση και θα 

ενημερωθούν οι δικηγόροι.   

Εταιρεία 368/20 H κυρίως αίτηση ημερ. 05.08.2020 ορίζεται για Οδηγίες 

(τελευταία φορά) 13.09.2021 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Εταιρεία 256/21 Άδεια δίδεται για συμπληρωματικές ένορκες δηλώσεις.  

Ορίζεται για Οδηγίες 08.07.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 223/14 Στην Αίτηση ημερ. 16.07.2020 εκδόθηκε εκ συμφώνου 

διάταγμα εναντίον του Καθ’  ου η Αίτηση 1.  Εναντίον του 

Καθ’  ου η αίτηση 2 η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης 
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του δικαιώματος καταχώρησης νέας χωρίς έξοδα.   

Γεν. Αίτηση 630/12 Στην Αίτηση ημερ. 16.12.2020 το ένταλμα σύλληψης 

ενεργοποιείται.  Ορίζεται για Έλεγχο 22.10.2021 στις 9:00 

π.μ.  

Γεν. Αίτηση 590/09 Η Αίτηση ημερομηνίας 29.09.2020 ορίζεται για Επίδοση 

(τελευταία φορά) 13.10.2021 στις 9:00 π.μ. 

Γεν. Αίτηση 73/09 Η Αίτηση ημερ. 16.10.2020 ορίζεται για Ακρόαση 

16.11.2021 στις 11:00 π.μ. Ο Καθ’  ου η Αίτηση να είναι 

παρών.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

 

Ημερομηνία:  24 Ιουνίου, 2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού,  οι υποθέσεις που είναι 

ορισμένες την  24.6.21  αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

3771/09 (αίτηση ημερ. 11.6.21) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

365/20 

Διατάσσεται η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος στον εναγόμενο 

Η επίδοση του κλητηρίου εντάλματος, του παρόντος διατάγματος και της υπό 

εξέταση αίτησης, να γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο Α 

αυτής, ήτοι δια της θυροκολλήσεως του στην εξώθυρα του διαμερίσματος που 

διαμένει ο Εναγόμενος, που ευρίσκεται στην οδό που αναφέρεται στην 

παράγραφο Α της υπό εξέταση αίτησης  

Ο χρόνος εντός του οποίου ο Εναγόμενος δύναται να καταχωρήσει εμφάνιση 

ορίζεται σε 30 ημέρες από την επίδοση. 

Αν ο Εναγόμενος δεν καταχωρήσει εμφάνιση όπως ορίζεται ανωτέρω, 

οιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται ότι του έχει 

επιδοθεί εφόσον ταύτη αναρτηθεί στον Πίνακα Ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου 

για περίοδο 5 ημερών 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής 

 

2513/20 (αίτηση ημερ. 12.2.21) 

Η αίτηση ημερ. 12.2.21 ορίζεται για οδηγίες στις 18.10.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως 
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Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

416/21 (αίτηση ημερ. 13.5.21) 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 21.10.21, ώρα 08.45 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι και 5 καθαρές μέρες προηγουμένως 

Ο χρόνος καταχώρησης της Έκθεσης Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 

καθαρές μέρες προηγουμένως 

Έξοδα στην πορεία  

 

 

Γεν. Αίτηση 461/09 (αίτηση ημερ. 11.6.21) 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης 

Η θεραπεία της παραγράφου Β απορρίπτεται 

Καμία διαταγή για έξοδα  

 

Γεν. Αίτηση 176/09 (αίτηση ημερ. 11.6.21) 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης ημερομηνίας 11.6.21 

Η θεραπεία της παραγράφου Β απορρίπτεται 

Καμία διαταγή για έξοδα  
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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 24.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 1943/20 

Αίτ. Ημερ. 11.06.21 

Εκδίδεται απόφαση.  

Γεν. Αίτ. 261/09 

Αίτ. Ημερ. 11.06.21 

Εκδίδεται διάταγμα . 

Αγωγή αρ. 1213/19 

Κλήση για οδηγίες 

22.12.20 

Τελευταία φορά για Οδηγίες στις 05.10.21 στις 09:00π.μ. 

παράρτημα από πλευράς εναγομένης 2 να καταχωρηθεί 

μέχρι 10 μέρες προηγουμένως.  Τα έξοδα της κλήσης θα 

είναι στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των 

εναγόντων και των εναγόμενων 1 και 3. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 24.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.210/2009 Δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η αίτηση, χωρίς έξοδα.  
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.523/2009 Στην ένορκη δήλωση που συνοδεύει την αίτηση, δεν 
αναφέρεται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων εκτέλεσης από το 
2009 που εγγράφθηκε η διαιτητική απόφαση (που όταν 
εκδόθηκε ήταν για ποσό περίπου £18.000 και τώρα ο 
ισχυρισμός είναι ότι υφίσταται χρέος €118.000,00). Από τα 
υφιστάμενα στοιχεία, δεν μπορεί το Δικαστήριο να 
καταλήξει ότι είναι δίκαιο και εύλογο να επιτρέψει την 
εκτέλεση της απόφασης (μετά την 30.06.2021 που θα έχει 
εκπνεύσει η εκτελεστότητά της), ωστόσο μπορεί γι’ αυτό να 
συναινεί ο Καθ’ ου η αίτηση, ο οποίος, εννοείται, έχει την 
υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε δικαστικές αποφάσεις 
(είτε είναι εκτελεστές και δι’ αυτών μπορεί να εξαναγκαστεί 
η πληρωμή, είτε όχι). Η αίτηση καθίσταται δια κλήσεως και 
ορίζεται για επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση την 
10.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.528/2012 Καθ’ ου η αίτηση 3 κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος 
σύλληψης. Ο λόγος απουσίας του θεωρείται 
δικαιολογημένος. Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 
29.10.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση ως τότε, 
χωρίς έξοδα (σημ.: ο καθ’ ου η αίτηση 3 ανέφερε πως ο 
καθ’ ου η αίτηση 2, για τον οποίον επίσης εκκρεμεί ένταλμα 
σύλληψης, είναι ανάπηρος και δεν μπορεί να έρθει 
δικαστήριο την 29.10.2021). 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2933/2014 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού και 
περαιτέρω προγραμματισμό την 02.07.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2368/2015 Άδεια δίδεται στους συνήγορους της Εναγόμενης να 
αποσυρθούν. Η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την 
06.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., τα σημερινά έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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6.  ΑΓΩΓΗ 2882/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 11.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 1585/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 08.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 1946/2019 Εκδόθηκε διάταγμα μηνιαίων δόσεων. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 2762/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 07.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 207/2020 Επιφυλάσσεται απόφαση επί της αίτησης. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 811/2020 Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 40 ημερών από σήμερα, 
η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. 
Ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε 
μάρτυρα εντός περαιτέρω 40 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες την 10.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην 
πορεία. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων να καταχωριστεί ως τότε. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1577/2020 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 10.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., χωρίς έξοδα σήμερα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1833/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 Α, Β, Γ της 
ένορκης δήλωσης. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2555/2020 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 
10.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2249/2020 Δεν υπάρχει απόσυρση στο πρακτικό 06.10.2020 του 
Δικαστηρίου που παρέπεμψε. Η αίτηση 11.06.2020 
αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς επιφύλαξη, τα έξοδα 
να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής. Η αίτηση 
16.03.2020 αποσύρεται με επιφύλαξη άνευ βλάβης, τα 
έξοδα να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της αγωγής. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2222/2020 Βάσει επιστολής (Τεκμήριο Α), άδεια δίδεται, η αγωγή 
αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της. Προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
 

17.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 257/2021 Αίτηση για οδηγίες: εγκρίνεται, η εταιρεία απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση ειδοποίησης ή δημοσίευσης της αίτησης, η 
κυρίως αίτηση ορίζεται αυθημερόν για ακρόαση. Αίτηση για 
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τροποποίηση: εγκρίνεται και η τροποποίηση 
επικυρώνεται. Δίδονται οδηγίες για τη συμμόρφωση με το 
άρθρο 7(6) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. Ο χρόνος 
συμμόρφωσης καθορίζεται σε 15  μέρες από τη σύνταξη του 
διατάγματος.  Καμιά διαταγή ως προς τα έξοδα. 
 

 

 

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 24/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Aγωγή 1538/19 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 10.11.20 

Καμία εμφάνιση από καθ’ ου η αίτηση.  Στη βάση των όσων 

αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα των δικηγόρων των 

αιτητών, τεκμήριο Α, και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο καθ’ ου 

δεν έχει επικοινωνήσει με το Δικαστήριο, οι δικηγόροι των 

αιτητών, να ενημερώσουν τον καθ’ ου, εφόσον σύμφωνα με το 

τεκμήριο Α, έχουν επικοινωνία μαζί του.  Η αίτηση ημ. 10.11.20 

ορίζεται για ακρόαση την 1.12.2021 ώρα 11.00.  Τυχόν ένσταση 

από καθ’ ου να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον 

του το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 

2. Γεν. Αιτ. 419/09 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 11.6.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση για 3 χρόνια από σήμερα.  

Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

3. Γεν. Αιτ. 680/11 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 28.8.20 

Η αίτηση ημ. 28.8.20 ορίζεται για οδηγίες στις 8.10.2021 ώρα 

8.30.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Εκδίδεται Ε/Σ 

εναντίον του το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην 

πορεία. 

4. Αγωγή 3081/19 Η αίτηση μην. δόσεων εναντίον των 1 και 2 ημ. 29.12.20 ορίζεται 

στις 26.11.2021 ώρα 11.00 για ακρόαση.  Τυχόν ένσταση από 1 

και 2 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των 1 

και 2 τα οποία να παραμείνουν ανεκτέλεστα.  Αναλαμβάνει ο 

δικηγόρος τους να τους παρουσιάσει.  Έξοδα στην πορεία.  Την 

επόμενη ημερομηνία δικηγόροι και διάδικοι παρόντες. 

5. Αγωγή 2390/20 Αίτηση για απόφαση ημ. 11.6.21 

Εκδόθηκε απόφαση. Το ακριβές λεκτικό βρίσκεται 
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Email: 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. 

 

 

 

καταχωρημένο στο φάκελο της υπόθεσης. 

6. Αγωγή 1461/20 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος ημ. 11.6.21 

H αίτηση εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του 

κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από 22.7.21.  Καμία 

διαταγή για έξοδα. 

7. Αγωγή 4968/13 Η τελική απόφαση επιφυλάσσεται. 

8. Γεν. Αιτ. 89/15 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 16.7.20 

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι έχει ήδη δοθεί αρκετός χρόνος 

χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα αναφορικά με τις προσπάθειες 

που γίνονται για διευθέτηση της υπόθεσης.  Η αίτηση ημ. 

16.7.20 ορίζεται για ακρόαση στις 3.12.2021 ώρα 11.00.  

Εκδίδονται Ε/Σ εναντίον των 1 και 2, τα οποία να παραμείνουν 

ανεκτέλεστα.  Αναλαμβάνει ο δικηγόρος των καθ’ ων να τους 

παρουσιάσει.  Έξοδα στην πορεία. 

9. Αγωγή 5801/14 Η αίτηση ημ. 29.10.19 ορίζεται για επίδοση στους 2 και 3 στις 

9.7.2021 ώρα 9.00. Χωρίς έξοδα. 

10. Συν.  Αγ. 3170/16, 

3169/16, 115/19 

Οι αγωγές ορίζονται για οδηγίες στις 7.10.2021 ώρα 9.00.  

Έξοδα στην πορεία. 

11. Aίτ. Ετ. 190/21 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 27.10.21 ώρα 9.00.  Τυχόν 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

12. Αγωγή 2923/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 12.11.2021 ώρα 9.00.  

Δίδονται οδηγίες στην πλευρά της ενάγουσας όπως εντός 45 

ημερών από σήμερα προβεί σε κατάθεση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Ακολούθως, εντός 

περαιτέρω 45 ημερών η πλευρά της εναγομένης.  Η προθεσμία 

για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και από τις δύο πλευρές 

παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην 

πορεία. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


21 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Μ. ΤΟΥΜΑΖΗ, Π.ΟΙΚ.ΔΙΚ. 

 

24 Ιουνίου, 2021  

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

1 

 

249/19 Διατροφή (αίτηση 
έρευνας) 

7.10.21 ΕΠΙΔΟΣΗ 

2 

 

419/17 Γονική Μέριμνα 7.10.21 Συμμόρφωση 

3 

 

131/20 Διατροφή 
(κυρίως) 

7.10.21 ΚΕΘ 

Δίδεται παράταση χρόνου για 
αποκάλυψη και ανταλλαγή 
εγγράφων μέχρι 4.10.21 

4 

 

412/20 Γονική Μέριμνα 
(Κυρίως) 

 

7.10.21 Οδηγίες 

Δίδονται οδηγίες για 
αποκάλυψη και ανταλλαγή 
εγγράφων εντός 60 ημερών 
από σήμερα.   

5 

 

95/20 Γονική Μέριμνα 

(Κυρίως) 

28.9.21 Οδηγίες 

Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

6 43/20 

 

Περιουσιακές 
Διαφορές 

21.10.21 Απόδειξη, εκτός αν 
καταχωρηθεί Υπεράσπιση 
μέχρι 19.10.21 

7 7/21 Περιουσιακές 
Διαφορές 

7.10.21 ΚΕΘ 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

8 

 

20/19 Υιοθεσία --- Απορρίπτεται άνευ βλάβης και 
χωρίς έξοδα 

9 

 

389/19 Γονική Μέριμνα 

(Κυρίως) 

8.7.21 (08:30) ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

10 36/21 Γονική Μέριμνα 7.10.21 ΚΕΘ 
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 (Κυρίως) Υπεράσπιση μέχρι τότε 

Δίδονται οδηγίες στο 
Πρωτοκολλητείο να 
ειδοποιήσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης 

11 295/20 Γονική Μέριμνα 7.10.21 ΕΠΙΔΟΣΗ 

12 321/20 Γονική Μέριμνα 7.10.21 Οδηγίες 

Δίδεται παράταση χρόνου 
καταχώρησης στην Καθ΄ης η 
αίτηση Ε/Δ αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων μέχρι 
4.10.21 

13 408/19 Γονική Μέριμνα 7.10.21 (10:00) ΑΚΡΟΑΣΗ 

Δίδονται εκ νέου οδηγίες για 
ετοιμασία έκθεσης από το 
Γραφείο Ευημερίας 

14 386/20 Γονική Μέριμνα --- Η αίτηση απορρίπτεται λόγω 
μη προώθησής της. (Δόθηκε 
άδεια στους συνηγόρους της 
Αιτήτριας να αποσυρθούν) 

15 114/21 Γονική Μέριμνα 7.10.21 Οδηγίες 

Υπεράσπιση και Α/Α μέχρι 
5.10.21 

16 124/21 Διατροφή 8.7.21 ΚΕΘ 

Το προσωρινό διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε 

Ένσταση μέχρι τότε 

17 134/21 Διατροφή Επιστρεπτέο 
8.7.21 (08:30) 

Εκδόθηκε προσωρινό 
διάταγμα  

Εγγύηση €5.000  

18 211/20 Διατροφή 
(κυρίως) 

17.9.21 Οδηγίες 

19 4/18 Γονική Μέριμνα 7.10.21 Οδηγίες 

Το Πρωτοκολλητείο να 
υπενθυμίσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης η οποία να είναι 
έτοιμη μέχρι τότε 
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20 124/19 Διατροφή 19.10.21 (08:30) Γραπτές αγορεύσεις (κυρίως) 

Παρατείνεται ο χρόνος 
καταχώρησης έγγραφης 
μαρτυρίας από τον Καθ΄ου η 
αίτηση εντός 60 ημερών από 
σήμερα 

Έξοδα σε βάρος του Καθ΄ου η 
αίτηση 

21 265/19 Γονική Μέριμνα 
(αίτηση έρευνας 
10.7.20) 

28.9.21 Επίδοση 

 

22 4/21 Διατροφή 
(κυρίως) 

7.10.21 Οδηγίες  

Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

23 98/20 Γονική Μέριμνα 
(κυρίως) 

7.10.21 Οδηγίες 

Το Πρωτοκολλητείο να 
υπενθυμίσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης η οποία να είναι 
έτοιμη 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 

24.06.21 και δεν έγιναν με φυσική παρουσία των δικηγόρων, αναβάλλονται 

και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

56/17 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα μετά 

από κοινό αίτημα των δικηγόρων των διαδίκων.  

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση την 27/01/22 η 

ώρα 10.30π.μ. 
 

274/18 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα μετά 

από αίτημα της δικηγόρου του Αιτητή στο οποίο δεν 

έφερε ένσταση ο δικηγόρος των Καθ’ ων η Αίτηση.    

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για Ακρόαση την 10/02/22 η 

ώρα 10.30π.μ. 

17/20 Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων (στην οποία να 

επισυνάπτονται τα έγγραφα που αποκαλύπτονται) εκ 

μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τις 

20/09/21. Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 04/10/21 

η ώρα 9.00π.μ. 

225/20 Μέχρι τις 10/09/21 οι Καθ’ ων η Αίτηση 1 να εφοδιάσουν 

το Ταμείο με στοιχεία που υποστηρίζουν τους 

ισχυριζόμενους λόγους πλεονασμού. Η υπόθεση ορίζεται 

για Οδηγίες στις 30/09/21 και ώρα 09.00π.μ. 

155/19 Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

εκ μέρους της Αιτήτριας να καταχωρηθεί μέχρι τις 

06/09/21.   

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

9.00π.μ. 
 

261/18 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 
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να καταχωρηθεί μέχρι τις 09/09/21. 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 20/09/21 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 24/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

Ε45/18 

Το αίτημα για να παραμείνει η υπόθεση για οδηγίες απορρίπτεται.  Έχει παρέλθει 

προ πολλού ο χρόνος για την εξώδικη διευθέτηση της.   

H υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 15/10/2021 ώρα 11.00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

 

Κ29/19 

Η Έκθεση Εκτίμησης είναι έτοιμη. Η υπόθεση παραμένει για οδηγίες στις 

30/9/2021 για να τοποθετηθούν οι δικηγόροι σε σχέση με το περιεχόμενό της. 

 

 

Κ34/20 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των Αιτητών.   

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

να καταχωρηθεί 7 μέρες νωρίτερα. 

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Καθ’ ων η αίτηση.  

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


