
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2550/19 Η αίτηση ημερ. 1.11.2019 ορίζεται για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) 21.9.2021, η 

ώρα 09.00.  Τα προσωρινά διατάγματα σε ισχύ μέχρι τότε. Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 Η αίτηση ημερ. 2.4.2021 ορίζεται για οδηγίες 21.9.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

 Η αίτηση ημερ. 13.5.2020 ορίζεται για οδηγίες 21.9.2021.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 Η αίτηση ημερ. 23.3.2021 ορίζεται για οδηγίες 21.9.2021, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

2300/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 3.11.2021, η ώρα 09.00.  Μέχρι τότε και οι δύο πλευρές 

να προβούν σε ανταλλαγή των αποκαλυφθέντων εγγράφων και καταχώριση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 

2364/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 14.9.2021, η ώρα 09.00.  Δίδονται οδηγίες όπως εντός 

ενός μηνός από σήμερα καταχωριστεί στο Δικαστήριο μεταφρασμένη ένορκη 

δήλωση του Εναγόμενου 1 στα ελληνικά.   

 Με το e-mail 28.6.2021 οι δικηγόροι της Ενάγουσας εγείρουν θέμα ως προς την 

εκπρόθεσμη και χωρίς άδεια του Δικαστηρίου καταχώριση της ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγράφων του Εναγόμενου 1.  Οι δικηγόροι της Ενάγουσας και των 

Εναγομένων 1 να τοποθετηθούν σχετικά την επόμενη δικάσιμο 14.9.2021, η ώρα 

09.00. 

 

 Η αίτηση ημερ. 5.3.2021 ορίζεται για οδηγίες 14.9.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι 

τότε. 

 



 Η αίτηση ημερ.2.4.2021 ορίζεται για οδηγίες 14.9.2021, η ώρα 09.00.  Ένσταση μέχρι 

τότε. 

 

 Η αίτηση ημερ. 13.7.2020 ορίζεται για οδηγίες 14.9.2021, η ώρα 09.00. 

 

 Η αίτηση ημερ. 4.2.2020 ορίζεται για οδηγίες 14.9.2021, η ώρα 09.00. 

 

 Η αίτηση ημερ. 19.6.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης χωρίς έξοδα. 

 

 

2316/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 4.11.2021, η ώρα 09.00.  Ο Εναγόμενος 2 να προβεί σε 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

28.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 1810/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 16.12.2021 ώρα 10.30π.μ.. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

Αίτηση αρ. 264/21 Εξεδόθη διάταγμα – να ζητηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 28.6.2021 

 

Αγωγές: 

1650/20 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 7.12.21 ώρα 9.00 π.μ.  Διδονται 

οδηγίες για την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της 

κάθε πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 30.11.21.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

2639/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 8.6.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο χρόνος 

για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε 

πλευράς παρατείνεται μέχρι 28.5.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2287/19 H αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 18.5.22 ώρα 10.30 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

1149/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 14.10.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων κάθε 

πλευράς τόσο στην αγωγή όσο και στην ανταπαίτηση παρατείνεται μέχρι 

7.10.21.  Έξοδα επιφυλάσσονται. 

1986/20 Η αίτηση ημερ. 16.6.21 ορίζεται για απόδειξη την 22.9.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

3871/07 Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο παρατείνεται ο χρόνος εγγραφής του 

ΜΕΜΟ υπ’ αριθμό 1850/11 του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου 

Λεμεσού για περίοδο 10 χρόνων από 8.7.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Αίτηση 

Έφεση 

52/21 Ορίζεται για ακρόαση την 28.6.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 22.6.21.  έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Γενική 

Αίτηση 

157/19 Ενόψει του ότι δεν φαίνεται καθαρά από το φάκελο του Δικαστηρίου ότι 

η αίτηση ημερ. 7.7.20 επιδόθηκε στην Καθ’ ης η Αίτηση, το εναντίον της 

εκδοθέν Ε/Σ ακυρώνεται.  Η αίτηση επαναορίζεται για επίδοση την 

10.9.21 ώρα 9.00 π.μ. 



Αίτηση 

476/16 Η αίτηση ημερ. 14.5.21 ορίζεται για ακρόαση την 21.9.21 ώρα 9.00 π.μ.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 10.9.21.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

5075/13 Ενόψει του ότι θα επιληφθώ της συνεχιζόμενης ακρόασης στην αγωγή 

3291/11, επαναορίζεται για ακρόαση την 26.11.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

Διαχειρίσεις: 

559/16 Η υπόθεση επαναορίζεται στις 28.6.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο διαχειριστής 

να είναι παρών (με σκοπό να παρουσιαστεί μέχρι τότε το τελικό 

πιστοποιητικό του φόρου).   

98/10 H υπόθεση επαναορίζεται στις 7.12.21 και ώρα 900 π.μ.  Ο διαχειριστής 

να είναι παρών.  Τελικοί και Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να καταχωρηθούν 

μέχρι την 19.11.21.  Μόλις καταχωρηθούν Ενδιάμεσοι και Τελικοί 

λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί ενώπιον της Πρωτοκολλητού για έλεγχο 

τους.  Εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως εναντίον του διαχειριστή το οποίο 

ορίζεται για έλεγχο την 7.12.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Όταν συλληφθεί να 

παρουσιαστεί το συντομότερο δυνατόν ενώπιον του Δικαστηρίου. 

457/13 H υπόθεση επαναορίζεται στις 6.12.21 και ώρα 9.00 π.μ.  Ο διαχειριστής 

να είναι παρών.  Τελικοί λογαριασμοί να καταχωρηθούν μέχρι την 

12.11.21.  Μόλις καταχωρηθούν  Τελικοί λογαριασμοί ο φάκελος να τεθεί 

ενώπιον της Πρωτοκολλητού για έλεγχο τους.  Το ένταλμα σύλληψης 

εναντίον των διαχειριστών να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Αν δεν υπάρξει 

συμμόρφωση θα επιβληθεί πρόστιμο στον διαχειριστή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

την 28.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

Αρ. Αίτησης 116/20 

Ορίζεται για Ακρόαση με Γραπτές Αγορεύσεις στις 11.10.2021 στις 8.30 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

την 28.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2904/19 – Αίτηση ημερ. 2.9.20 

Ορίζεται για Απόδειξη την 22.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Τελευταία φορά.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

733/20 

Ορίζεται για Οδηγίες την 22.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη Αποκάλυψη και 

Επιθεώρηση Εγγράφων από Εναγόμενους εντός 45 ημερών από σήμερα.  

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από τους 

Ενάγοντες και Εναγόμενους εντός περαιτέρω 45 ημερών.  Έξοδα στην πορεία. 

 

584/21 – Αίτηση ημερ. 17.5.21 

Ορίζεται για Απόδειξη την 22.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί εντός 90 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   28/6/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

1153/14 

Οδηγίες στις 29.6.21 και ώρα 9:00.  ΄Εξοδα στη πορεία της αγωγής.  Η παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη. 

 

1843/10 – Αιτήσεις ημερ. 4.6.21 

Οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 29.6.21 και ώρα 9:00.  Η παρουσία των 

δικηγόρων  του Αιτητή κρίνεται απαραίτητη.  

 

3397/17 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 29.6.21 και ώρα 9:00.  Τα σημερινά έξοδα στη 

πορεία της αίτησης.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  

 

13/21 

Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες για τους Καθ΄ ων η Αίτηση 1 έως 4 στις 8.7.21 και ώρα 

9:00.  Ο κ. Καραμανής να παρουσιαστεί να καθορίσει την θέση του αναφορικά με τους 

πελάτες του.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

277/20 

Η υπόθεση ορίζεται εκ νέου για οδηγίες στις 7.7.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.  

 

2075/15 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 2.3.22 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: 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 28.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Aγωγή 1851/20 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου στις 25.10.21 ώρα 9.00 για οδηγίες.  Ο 

χρόνος καταχώρισης ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και 

σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των εναγομένων παρατείνεται για 

περίοδο 30 ημερών από σήμερα. 

2. Αγωγή 1469/17 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου στις 13.10.21 ώρα 9.00 για οδηγίες.  

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από 

μέρους των εναγόντων να καταχωρηθεί δύο ημέρες 

προηγουμένως και να δοθούν αντίγραφα στην άλλη πλευρά. 

3. Γεν. Αιτ. 275/20 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 18.10.21 ώρα 9.00. 

4. Αγωγή 3117/18 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11.4.2022 ώρα 11.00 

5. Αγωγή 5726/93 Εκδόθηκε διάταγμα ανανέωσης του ΜΕΜΟ. 

6. Αγωγή 2502/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 19.10.21 ώρα 9.00.  Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από μέρους των εναγομένων 

να καταχωρηθούν δύο ημέρες προηγουμένως. 

7. Γεν. Αιτ. 281/20 Η αίτηση αποσύρεται άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρισης 

νέας.  Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

8. Αγωγή 2699/20 Η αίτηση ημ. 9.2.21 αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 

Εκ συμφώνου εκδίδεται απόφαση υπέρ του ενάγοντα και εναντίον 

των εναγομένων αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα για το ποσό των 

€2520 με νόμιμο τόκο από σήμερα πλέον €1000 (χωρίς ΦΠΑ) με 

νόμιμο τόκο από σήμερα.  Προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται. 

9. Αγωγή 523/20 Η κλήση για οδηγίες ημ. 23.3.21 παραμένει στις 30.9.21 ώρα 9.00 

που είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες σε σχέση με την 

ανταπαίτηση. 



 

 

 

 

 

 

10. Αγωγή 2338/19 Η κλήση για οδηγίες των εναγόντων ημ. 23.3.21 παραμένει στις 

15.9.21 ώρα 9.00 που είναι ορισμένη η κλήση για οδηγίες σε 

σχέση με την ανταπαίτηση.  Η αίτηση ημ. 16.7.20 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των εναγόντων. 

11. Αγωγή 1470/20 Η αγωγή ορίζεται στις 22.10.21 ώρα 9.00 για οδηγίες.  Εντός 60 

ημερών να γίνει η αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγραφών και από 

τις δύο πλευρές. 

12. Αγωγή 2522/20 Η Κλήση για οδηγίες των εναγόντων ημ. 23.3.21 εντός 60 ημερών 

να γίνει η αποκάλυψη και ανταλλαγή. 

Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται και της κλήσης για οδηγίες σε σχέση 

με την ανταπαίτηση ημ. 31.3.21 εντός 60 ημερών αποκάλυψη και 

ανταλλαγή εγγράφων. 

Οι κλήσεις και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες στις 25.10.21 ώρα 

9.00.  Μέχρι τότε εάν δεν τοποθετηθούν οι διάδικοι για τα 

υπόλοιπα αιτήματα αυτά θα θεωρούνται ως έχουν εγκαταληφθεί.  

Έξοδα στην πορεία. 

13. Αγωγή 1523/20 Η αίτηση ημ. 7.10.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

των εναγόντων. 

14. Αιτ. Ετ. 265/21 Η αίτηση έχει επιδοθεί στον έφορο εταιρειών.  Καμία εμφάνιση.  

Ενόψει του ότι η αίτηση υποβάλλεται όχι από την ίδια την εταιρεία 

αλλά από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να επιδοθεί σε κάποιον από 

τους πρώην αξιωματούχους της εταιρείας.  Ως εκ τούτου ορίζεται 

για επίδοση στις 18.10.2021 ώρα 9.00. 

15. Αγωγή 494/21 Η αίτηση ημ. 17.5.21 ορίζεται για απόδειξη στις 29.10.21 ώρα 

9.00 εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 4 ημέρες 

προηγουμένως. 

16. Αγωγή 3143/19 Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι κανένας από τις δύο πλευρές δεν 

έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  Η αγωγή 

παραμένει με τις ίδιες οδηγίες στις 14.9.2021 ώρα 900 για 

τελευταία φορά.  Ενόψει του ότι πρόκειται για υπόθεση ταχείας 

εκδίκασης θα δοθούν οδηγίες για καταχώριση γραπτής 

μαρτυρίας. 

17. Συν. Αγ. 91/19 & 

92/19 

  

H αγωγή 92/19 θα είναι η οδηγός. 

Οι συν. αγωγές ορίζονται στις 11.10.21 ώρα 9.00 για οδηγίες, για 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο διευθέτησης.   



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  28.6.21 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 30.4.20 και 

της ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού ημερ. 5.5.20,  οι υποθέσεις που 

είναι ορισμένες την  28.6.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

1318/09 (αίτηση ημερ. 16.6.21) 

Η επίδοση του διατάγματος ημερ. 16.621, του παρόντος διατάγματος και της υπό 

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

αίτησης, ήτοι διά της θυροκολλήσεως της στην καγκελλόπορτα και θύρα της κατοικίας 

που διαμένει ο Εναγόμενος 1 και 2, που ευρίσκεται στην οδό που αναφέρεται στην 

παράγραφο Α της αίτησης  

Οιαδήποτε μεταγενέστερη αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί στους 

Εναγόμενους 1 και 2, εφόσον ταύτη αναρτηθεί στον Πίνακα Ειδοποιήσεων του 

Δικαστηρίου για περίοδο 7 ημερών.  

Τα έξοδα της υπό εξέταση αίτησης επιδικάζονται προς όφελος των Εναγόντων 

αιτητών και εις βάρος των Εναγομένων 1 και 2. 

 

2302/19 (αίτηση ημερ. 16.6.21) 

Εκδίδεται διάταγμα 

Ο χρόνος επίδοσης της ειδοποίησης Τριτοδιαδίκου και των σχετικών εγγράφων προς 

το πιο πάνω πρόσωπο, ορίζεται σε 20 μέρες από τη σύνταξη του παρόντος 

διατάγματος  

Το διάταγμα να ζητηθεί το αργότερο εντός 4 ημερών από σήμερα 

Τα έξοδα επιφυλάσσονται 

 

2694/15 

Οδηγίες και Προγραμματισμό 27.9.21, ώρα 09.00 π.μ. 

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

αποσαφηνίσουν κατά πόσο επιθυμούν την έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της 



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

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

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της Αγωγής, εκτός αν έχουν ήδη 

καλυφθεί  

 

2227/19 (αίτηση ημερ. 7.5.20) 

Η αίτηση ημερ. 7.5.20 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  

 

3019/19 

Εκδίδονται διατάγματα ως ακολούθως: 

Οι 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 29.10.21, 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  

 

940/21 (αίτηση ημερ. 15.6.21) 

Η αίτηση ημερ. 15.6.21 ορίζεται για απόδειξη της αξίωσης του Ενάγοντα εναντίον του 

Εναγόμενου με ένορκο δήλωση την 14.9.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έξοδα καμία διαταγή για σήμερα 

 

 

 

 



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 28.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 3110/20 

Αίτ. Ημερ. 05.03.21 

Η αίτηση ημερ. 05.03.21 αποσύρεται και απορρίπτεται 

χωρίς έξοδα άνευ βλάβης του δικαιώματος καταχώρησης 

νέας.  

Γεν. Αίτ. 51/95 

Αίτ. Ημερ. 29.04.21 

Εκδίδεται διάταγμα. 

Αγωγή αρ. 434/21 

Κλήση για οδηγίες 

07.05.21 

Απόδειξη στις 19.10.21 στις 09:00π.μ. ΄Εκθεση Υπεράσπισης 

να καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 1463/11 

Αίτ. Ημερ. 31.05.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α, Β και Γ της 

αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 28.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.255/1999 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση την 
12.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΑΓΩΓΗ 4705/2008 Δίδεται άδεια εκτέλεσης της απόφασης, χωρίς έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.128/2009 Είναι ορισμένη 28.09.2021, δεν εντοπίζεται κάτι ορισμένο 
σήμερα, επιστρέφεται στο Πρωτοκολλητείο χωρίς ενέργεια. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.1088/2013 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες για τους Καθ’ ων η αίτηση 
2, 3 και 4 την 12.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., ένσταση μέχρι 
τότε, τα έξοδα στην πορεία. Την ίδια ημερομηνία, 
12.11.2021 ώρα 8:30 π.μ. ορίζεται για επίδοση στον 
Καθ’ ου η αίτηση 1, καμία διαταγή για έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 3399/2013 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (για να παρουσιαστεί η 
μαρτυρία) την 10.12.2021 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. Σε περίπτωση που διευθετηθεί, να ενημερωθεί το 
Δικαστήριο, για να διαθέσει την ημερομηνία του. 
 

6.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.111/2014 Καθ’ ης η αίτηση παρούσα κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος 
σύλληψης. Ειδοποιήθηκαν οι δικηγόροι. Εκδόθηκε 
διάταγμα μηνιαίων δόσεων. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 4953/2014 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό την επίτευξη 
συμβιβασμού (υλοποίηση συμφωνίας), την 09.07.2021 
ώρα 8:30 π.μ.. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2835/2015 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση (για την 
παρουσίαση της μαρτυρίας της υπόθεσης), την 
21.12.2021 ώρα 11:00 π.μ. Το Δικαστήριο παρακαλεί τους 
συνήγορους να προωθήσουν την υπόθεσή τους, με σκοπό 
την ακρόαση, εάν δεν διευθετηθεί. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3756/2015 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού την 
12.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



10.  ΑΓΩΓΗ 5039/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.04.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 98/2016 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό να γίνει 
προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού, την 12.11.2021 
ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 908/2016 Η Εναγόμενη 5 να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων/σύνοψη μαρτυρίας εντός περαιτέρω 40 ημερών 
από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό την 
επίτευξη συμβιβασμού πριν από τον τυχόν ορισμό της για 
ακρόαση, την 12.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1125/2017 

ΑΓΩΓΗ 1124/2017 

ΑΓΩΓΗ 1123/2017 

ΑΓΩΓΗ 1122/2017 

Οι αγωγές ορίζονται για Οδηγίες την 12.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 

14.  ΑΓΩΓΗ 1258/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.04.2021 ώρα 
11:00 π.μ., χωρίς έξοδα. Στο μεταξύ οι συνήγοροι ανέφεραν 
ότι θα συζητήσουν την υπόθεση. Η ημερομηνία που δόθηκε 
είναι με προοπτική να ακουστεί η υπόθεση. Επειδή δεσμεύει 
τον χρόνο του Δικαστηρίου έναντι άλλων υποθέσεων, εάν δεν 
θα ακουστεί μαρτυρία την 13.04.2021, για οποιονδήποτε 
λόγο, να ενημερωθεί το Δικαστήριο. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1289/2018 Ο χρόνος καταχώρισης της Έ/Α παρατείνεται μέχρι και την 
25.06.2021, η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
Εναγόμενης/Αιτήτρια και εναντίον του Ενάγοντος/Καθ’ ου η 
αίτηση όπως υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2282/2018 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 12.11.2021 ώρα 
8:30π.μ., τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τότε. Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα μέχρι τότε, έξοδα στην πορεία. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 91/2019 Η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο που θα επιληφθεί 
της αγωγής 92/2019, για να επιληφθεί αιτήματος συνένωσης 
που εκκρεμεί με προτεινόμενη οδηγό την 92/2019. 
 

18.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 413/2019 Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, καμία διαταγή για 
έξοδα. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 496/2019 Να προχωρήσει η έκδοση του εντάλματος σύλληψης εναντίον 
της Καθ’ ης η αίτηση. Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για 
Οδηγίες/έλεγχο την 12.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 901/2019 Άδεια δίδεται στους συνηγόρους της Εναγόμενης να 
αποσυρθούν από την εκπροσώπηση της. Η Εναγόμενη είναι 



απούσα, αλλά εμφανίστηκε συνήγορος που δήλωσε την 
πρόθεσή της να εμφανιστεί όταν τακτοποιηθεί το ζήτημα των 
δικηγορικών εξόδων και ληφθεί ο φάκελος. Ενόψει της 
δήλωσης αυτής, η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
12.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε να διευθετηθεί το 
ζήτημα της εκπροσώπησης της Εναγόμενης και εφόσον θα 
υπάρξει εμφάνιση να ακολουθηθούν και οι οδηγίες που είχαν 
δοθεί για ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων/σύνοψη 
μαρτυρίας από πλευράς της Εναγόμενης. Έξοδα στην πορεία, 
όχι εναντίον της Ενάγουσας. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1085/2019 Η αγωγή πριν οριστεί για Ακρόαση, θα πρέπει να οριστεί για 
επίτευξη συμβιβασμού/προγραμματισμό και 
οργάνωση της Ακρόασης της την 12.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Οι συνήγοροι που χειρίζονται 
την υπόθεση να είναι παρόντες. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 1186/2019 Εκδίδεται διάταγμα μηνιαίων δόσεων. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 757/2020 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 14.09.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως. Η 
αίτηση είναι παλαιά, είτε να προωθηθεί είτε να αποσυρθεί. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 1012/2020 Εκδίδεται διάταγμα για παράταση του χρόνου προθεσμίας 
καταχώρισης απάντησης εντός 30 ημερών από σήμερα. Καμία 
διαταγή για έξοδα. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 13/2021 Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 12.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ. (που είναι ορισμένη και η κλήση για οδηγίες αναφορικά 
με την Εναγόμενη 2), να εξεταστεί κατά πόσον επηρεάζονται 
τυχόν δικαιώματα της Εναγόμενης 2, από την προώθηση της 
υπόθεσης εναντίον του Εναγόμενου 1 μόνον, ενόψει της 
φύσης της υπόθεσης. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 266/2021 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται, χωρίς έξοδα. 
 

27.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 266/2021 Εκδίδεται διάταγμα για επαναφορά της επωνυμίας της 
εταιρείας στο μητρώο του εφόρου, το οποίο ισχύει 
νοουμένου ότι υποβληθούν στον έφορο όλες οι οφειλόμενες 
ετήσιες εκθέσεις ή και αρθεί ο λόγος για τον οποίον ο έφορος 
διέγραψε την εταιρεία. Επίσης, νοουμένου ότι θα 
καταβληθούν στον έφορο εταιρειών τα έξοδα για την 
επαναφορά της εταιρείας.  
 

28.  ΑΓΩΓΗ 549/2021 Η αίτηση απορρίπτεται (υπάρχει σημείωμα εμφάνισης που 
καταχωρίστηκε στον φάκελο του Δικαστηρίου πριν από την 
αίτηση). 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 765/2021 Η αίτηση για προσωρινό διάταγμα ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 08.07.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. Η αίτηση παρακοής ημερομηνίας 
07.05.2021 ορίζεται για Οδηγίες την 30.06.2021 ώρα 



8:30 π.μ., ημερομηνία που είναι ορισμένη και άλλη αίτηση 
παρακοής. Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης 
η αίτηση, το οποίο να μην εκτελεστεί. Σημειώνεται ότι δεν 
παραδέχεται την παρακοή και ενίσταται. Τυχόν ένσταση να 
καταχωριστεί ως τότε. Έξοδα στην πορεία. 
 

 

 

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 28/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 683/21 Αίτηση για απόφαση λόγω μη εμφάνισης ημ. 11.6.21 

Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη με καταχώρηση 

συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, μέχρι τότε, την 8.7.2021 

ώρα 9.00. 

Με την συμπληρωματική ένορκη δήλωση να δοθεί εξήγηση για το 

που βρίσκονται τα πρωτότυπα τεκμήρια, σε όσες περιπτώσεις 

επισυνάπτονται αντίγραφα και ειδικότερα το τεκμήριο 6. 

Αναφορικά με το τεκμήριο 6, φαίνεται ότι ο αριθμός διαβατηρίου 

του κατ’ ισχυρισμού δικαιούχου φαίνεται να διαφέρει από τον 

αριθμό διαβατηρίου του ενάγοντα.  Ως προς τούτο να δοθεί 

σχετική εξήγηση. 

Περαιτέρω να αναφερθεί και να επισυναφθεί αν υπάρχει έγγραφο 

καταπιστεύματος το οποίο να επισυναφθεί, καθώς φαίνεται ότι το 

τεκμήριο 6 αποτελεί μέρος κάποιου άλλου εγγράφου, στη βάση 

της αρίθμησης των σελίδων του.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

2. Αγωγή 3524/15 Η αίτηση ημ. 22.9.20 ορίζεται στις 2.12.2021 η ώρα 9.00 για 

επίδοση για τελευταία φορά.  Χωρίς έξοδα. 

3. Αγωγή 969/20 Η αίτηση ημ. 4.11.20 για απόφαση λόγω μη καταχώρισης 

υπεράσπισης, ορίζεται στις 17.11.21 ώρα 9.00 για απόδειξη με 

Ε.Δ. για τελευταία φορά εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 

τις 10.11.21.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Αγωγή 1912/19 Η πλευρά των εναγομένων έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου για αποκάλυψη εγγράφων και καταλόγου μαρτύρων.  

Αναφορικά με τους ενάγοντες δεν υπάρχει συμμόρφωση.  Η 

αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 16.11.21 ώρα 9.00, έτσι ώστε 

να ενημερωθούν οι ενάγοντες για την πρόθεση των δικηγόρων 

τους να αποσυρθούν.  Ανάλογα με την εξέλιξη του ζητήματος 

αυτού, θα δοθούν ανάλογες οδηγίες εκ νέου για αποκάλυψη και 



ετοιμασία καταλόγου μαρτύρων.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία 

περίπτωση εναντίον των εναγομένων. 

5. Αγωγή 1560/12 

(ορισμένη 25.6.21) 

Αίτηση ημ. 14.6.2021 από τον εναγόμενο 3 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης.  Οι ενέργειες 

που καθορίζονται στο αιτητικό Α να γίνουν το αργότερο εντός 30 

ημερών από σήμερα σε συνεννόηση με τον Πρωτοκολλητή, στην 

παρουσία και του Πρωτοκολλητή και του εναγομένου 3.  Σχετική 

σημείωση από τον Πρωτοκολλητή να καταχωρηθεί στο φάκελο 

του Δικαστηρίου και να αναφέρει ότι η διαδικασία έγινε, σύμφωνα 

με το σχετικό διάταγμα.  Νοείται ότι το σχετικό διάταγμα εκδίδεται 

και αφορά μόνον για όσα έγγραφα αφορούν τον εναγόμενο 3.  

Χωρίς έξοδα. 

6. Αγωγή 1136/17 

(ορισμένη 25.6.21) 

Αναφορικά με τον εναγόμενο 1 εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση 

υπέρ της ενάγουσας και εναντίον του εναγομένου 1 για το ποσό 

των €2.200, που αφορά ειδικές αποζημιώσεις, πλέον €2000 

δικηγορικά έξοδα πλέον ΦΠΑ με νόμιμο τόκο από σήμερα. 

Αναφορικά με την εναγόμενη 2 και τον τριτοδιάδικο (για τον 

τριτοδιάδικο εμφανίζεται τόσο το γραφείο του κ. Δ. όσο και του κ. 

Χ.) και την ενάγουσα η υπόθεση παραμένει για οδηγίες με σκοπό 

τον συμβιβασμό στις 9.7.2021 ώρα 9.00,  εάν υπάρχουν 

ρεαλιστικές πιθανότητες για συμβιβασμό, σε αντίθετη περίπτωση 

θα δοθούν οδηγίες για κατάθεση γραπτής μαρτυρίας.  Περαιτέρω 

σημειώνεται η δήλωση των δικηγόρων της εναγομένης 2, ότι 

επιφυλάσσει το δικαίωμα της να κινηθεί δικαστικώς εναντίον του 

εναγομένου 1.  Έξοδα στην πορεία. 

7. Αγωγή 5384/11 Αίτηση για άδεια εκτέλεσης απόφασης ημ. 16.6.21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος (α) της αίτησης για τρία (3) 

χρόνια από σήμερα.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

8. Αιτ. Ετ. 87/15 Η αίτηση αναφορικά με τον καθ’ ου 2 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης.   

Αναφορικά με τον καθ’ ου 1 για τελευταία φορά η αίτηση ορίζεται 

στις 13.10.21 ώρα 9.00 για απόδειξη.  Ο χρόνος που δίνεται να 

αξιοποιηθεί κατάλληλα μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

9. Γεν. Αιτ. 817/12 Αίτηση ημ. 30.6.20 μηνιαίων δόσεων 

Το Ε/Σ ενεργοποιείται και ορίζεται για έλεγχο στις 19.10.21 ώρα 

9.00.  Έξοδα στην πορεία. 

10. Γεν. Αιτ. 404/05 Αίτηση μην. δόσεων ημ. 25.12.20 εναντίον 3, 4, 5 και 6 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται αναφορικά με τον 5 άνευ 

βλάβης και κάθε πλευρά τα έξοδα της.   

Η αίτηση για τον 4 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα.   



 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον 3 ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 22.10.201 ώρα 9.00. 

Αναφορικά με την καθ’ ης 6 η αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 

22.10.21 ώρα 9.00 έτσι ώστε οι αιτητές να εξετάσουν την ένσταση 

εκ μέρους της 6 και να τοποθετηθούν.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον της 

6, το οποίο να παραμείνει υπό αναστολή.  Οι δικηγόροι της ως το 

ηλεκτρονικό μήνυμα τους, τεκμήριο Α, να την παρουσιάσουν την 

επόμενη δικάσιμο.  Έξοδα στην πορεία. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα προς το 
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού/Πάφου να αποστέλλονται στη διεύθυνση 

LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy  
 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ενώπιον της κας Ε. 

Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, που ήταν ορισμένες στις 28.06.21 και 

δεν έγιναν με φυσική παρουσία των δικηγόρων ορίζονται ως ακολούθως: 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

33/19 

 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 20/09/21. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 04/10/21 και ώρα 09.00π.μ. 

 

365/19 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 21/09/21. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 06/10/21 και ώρα 09.00π.μ. 

 

91/19 

 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 21/09/21. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 06/10/21 και ώρα 09.00π.μ. 

 

397/19 Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωρηθούν μέχρι τις 21/09/21. Η υπόθεση ορίζεται για 

Οδηγίες στις 06/10/21 και ώρα 09.00π.μ. 

 

146/20 

 

 

 

 

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 

και ώρα 09.00π.μ. 

 

255/20 

 

Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες στις 28/09/21 και ώρα 

09.00π.μ. 
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