
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.6.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

 

910/20 Η αίτηση ημερ. 4.8.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα προς όφελος των 

Εναγόντων-Αιτητών. 

 

2298/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 20.10.2021, η ώρα 09.00.  Δίδονται οδηγίες και στις 

δύο πλευρές να προβούν σε καταχώριση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας, τα οποία να καταχωριστούν μέχρι 20.10.2021. 

 

1357/18 Κλήση για οδηγίες ημερ. 18.2.2021:  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 15.10.2021, η ώρα 

09.00.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα για ένορκη αποκάλυψη και επιθεώρηση 

εγγράφων και από τις δύο πλευρές μέχρι τότε. 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



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

29.6.2021 

 

 

Αγωγή αρ. 847/20 Η Κλήση για Οδηγίες των Εναγόντων παραμένει για οδηγίες την 

22.9.2021 ώρα 8.45π.μ. ώστε να τύχει χειρισμού μαζί με την 

Κλήση για Οδηγίες των Εναγομένων. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 2926/19 Η Κλήση για Οδηγίες των Εναγόντων παραμένει για οδηγίες την 

13.9.2021 ώρα 8.45π.μ. ώστε να τύχει χειρισμού μαζί με την 

Κλήση για Οδηγίες που αφορά στους Εναγόμενους αρ. 1 και 2. 

Εκείνη την ημέρα θα τύχει χειρισμού και η Κλήση για Οδηγίες 

που καταχώρισαν οι Εναγομένοι αρ. 1 και 2 την 7.5.2021. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή αρ. 376/19 Επιλαμβάνομαι σήμερα των Κλήσεων για Οδηγίες ημερ. 

22.3.2021, 17.3.2021 και 24.3.2021. Εκδίδονται διατάγματα με 

τα οποία όλοι οι διάδικοι διατάσσονται όπως προβούν σε 

Ένορκη Αποκάλυψη και Ανταλλαγή Εγγράφων εντός 45 

ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 

20.9.2021 ώρα 8.45π.μ. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία να 

τοποθετηθούν οι Εναγόμενοι ως προς το αίτημα για παροχή 

λεπτομερειών. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2639/18 Αίτηση ημερ. 17.6.2021: Εκδίδεται διάταγμα ως οι παραγράφοι 

Α και Β της Αίτησης για τελευταία φορά.  

 

Αγωγή αρ. 195/18 Η αίτηση ημερ. 11.12.2020 απορρίπτεται άνευ βλάβης του 

δικαιώματος καταχώρισης νέας. Έξοδα υπέρ των Αιτητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 29.6.2021 

 

Αγωγές: 

3577/16 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 25.10.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο 

χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

παρατείνεται μέχρι 18.10.21.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για 

απόδειξη και η αίτηση ημερ. 29.3.21 σε σχέση με τον εξ ανταπαιτήσεως 

εναγόμενο 1 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 18.10.21.  Όσον 

αφορά του εξ’ ανταπαιτήσεως εναγόμενους 2 και 3 η αίτηση αποσύρεται 

και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών τα οποία θα πληρωθούν 

στο τέλος της διαδικασίας. 

2859/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 8.12.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο χρόνος 

για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων της κάθε 

πλευράς παρατείνεται μέχρι 30.11.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

3046/12 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 2.12.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

2770/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 8.12.21 ώρα 9.00 π.μ.  Ο χρόνος 

για την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της 

πλευράς του εναγομένου παρατείνεται μέχρι 30.11.21.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

2661/19 Έχει καταχωρηθεί ο ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων της κάθε 

πλευράς.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 13.5.22 ώρα 9.00 π.μ.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2406/19 Η κλήση για οδηγίες επαναορίζεται για οδηγίες την 8.12.21 ώρα 9.00 

π.μ.  Ο χρόνος για την καταχώρηση του τύπου 25 των εναγομένων 

παρατείνεται μέχρι 30.11.21.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2233/19 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 8.12.21 ώρα 9.00 π.μ. Δίδονται 

οδηγίες για την καταχώρηση του ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων της 

κάθε πλευράς με σύνοψη μαρτυρίας μέχρι 30.11.21.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

2389/14 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 8.12.21 ώρα 9.00 π.μ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 



1072/20 Ενόψει του ότι καταχωρήθη έκθεση απαίτησης η αίτηση αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του αιτητή τα οποία θα είναι πληρωτέα στο 

τέλος της αγωγής. 

2379/20 Απόφαση ως οι παραγρ. Α και Β της ενόρκου δηλώσεως πλέον €2.350.0 

έξοδα πλέον ΦΠΑ πλέον €16.50 έξοδα επίδοσης. 

545209 Η αίτηση ημερ. 31.8.20 επαναορίζεται για επίδοση την 8.12.21 ώρα 9.0 

π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

2839/19 Η αίτηση ημερ. 15.9.20 επαναορίζεται για απόδειξη την 8.12.21 ώρα 

9.00 π.μ.  εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι την 30.11.21.  

Έξοδα επιφυλάσσονται. 

682/20 Η κλήση για οδηγίες ημερ. 24.3.21 επαναορίζεται για οδηγίες την 8.12.21 

ώρα 9.00 π.μ. 

 

Αίτηση 

Έφεση 

52/21 Από λάθος γράφτηκε το προηγούμενο πρακτικό.   

 Η Απόφαση επιφυλάσσεται.  Έξοδα επιφυλάσσονται.΄ 

Αίτηση 

17/21 Η κυρίως αίτηση επαναορίζεται για οδηγίες την 20.9.21 ώρα 9.00 π.μ.   

Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης από το ενδιαφερόμενο μέρος 

παρατείνεται μέχρι 10.9.21.  Την ίδια ημερομηνία ορίζεται για ακρόαση 

η αίτηση ημερ. 1.2.21 (για έκδοση προς. Διαταγμάτων) σε σχέση με τους 

καθ’ ων η αίτηση 2 και 3.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχειρίσεις: 

9/21 Επαναορίζεται για επίδοση την 12.10.21 ώρα 900 π.μ.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

την 29.06.2021 (Υποθέσεις Προέδρου) 

 

Αρ. Αγωγής 1661/20 

Η αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα, κατ’ επέκταση και η αίτηση 

ημερομηνίας 25.11.20.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Μ. Δρουσιώτη, Π.Ε.Δ.  

 

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

την 29.06.2021 (Δικαιοδοσία Ανώτερου Δικαστή) 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

2828/14 

Ορίζεται για Ακρόαση την 24.3.2022 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

3033/16 

Ορίζεται για Οδηγίες την 25.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από τον Εναγόμενο εντός 50 ημερών από 

σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα.  (Τελευταία φορά). 

 

351/18 

Ορίζεται για Οδηγίες την 25.10.2021 στις 9.00 π.μ. Ένορκη αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από τον Ενάγοντα εντός 45 ημερών από 

σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από τον 

Ενάγοντα και Εναγόμενο 3 εντός περαιτέρω 45 ημερών.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  (Τελευταία φορά). 

 

1540/18 

Ορίζεται για Οδηγίες την 25.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη Αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων από τους Ενάγοντες να καταχωρηθούν εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί απ’ 

όλες τις πλευρές εντός περαιτέρω 45 ημερών.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

2467/18 

Ορίζεται για Οδηγίες την 25.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη Αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων από τους Εναγόμενους να καταχωρηθούν  εντός 45 

ημερών από σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να 



καταχωρηθεί από τους Εναγόμενους εντός περαιτέρω 45 ημερών.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  Αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου οι δικηγόροι να 

είναι παρόντες. 

 

1422/19 – Αίτηση ημερομηνίας 15.4.19 

Η αίτηση εναντίον του Εναγόμενου 1 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και 

εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 1 ως θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος. 

 

 

1714/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 25.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Ένορκη αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων να καταχωρηθεί από τους Εναγόμενους εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί από 

τον Ενάγοντα και Εναγόμενους 1 και 2 εντός περαιτέρω 45 ημερών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

1804/19 

Ορίζεται για Ακρόαση την 25.11.2022 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

176/20 

Η αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  Χωρίς έξοδα. 

 

511/20 

Ορίζεται για Ακρόαση την 24.11.2022 στις 10.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

710/20 – Αίτηση ημερ. 18.5.21 

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. 

 

 

 



2054/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 2.7.2021 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα.  (Ο 

φάκελος θα βρίσκεται στο Δικαστήριο). 

 

Γενική Αίτηση 130/12 – Αίτηση ημερ. 12.3.20 

Ορίζεται για Οδηγίες την 8.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα εντάλματα σύλληψης των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 

να παραμείνουν ανεκτέλεστα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Διαχείριση 490/13 

Ορίζεται για Οδηγίες η αίτηση την 6.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Την ίδια μέρα για 

οδηγίες και η Διαχείριση.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον του 

Καθ’ ου η αίτηση. 

 

Διαχείριση 542/19 

Ορίζεται για Οδηγίες την 25.10.2021 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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   29/6/21 

Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις χωρίς την παρουσία Δικηγόρων 

 

3371/13 

Ακρόαση στις 5.10.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

3070/13 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 6.10.21 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

650/20 

Η κλήση για οδηγίες του Ενάγοντα ημερ. 20.4.21 ορίζεται για οδηγίες στις 18.10.21 

και ώρα 9:00.  Τα έξοδα της κλήσης στη πορεία της αγωγής.  Ο χρόνος εντός του 

οποίου οι Εναγόμενοι 1 και 2 δύνανται να καταχωρήσουν παράρτημα σύμφωνα με 

τον τύπο 25 παρατείνεται μέχρι 15.9.21.  Ο κος. Κορακίδης να αποστείλει στον 

Εναγόμενο στο E-Mail αντίγραφο της κλήσης για οδηγίες. 

 

3369/13 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 19.10.21 και ώρα 9:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

3846/16 – Αίτηση ημερ. 2.9.20 

Η αίτηση απορρίπτεται λόγω έλλειψης στην προώθηση της.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  

976/19 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 22.3.22 και ώρα 11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

2873/20 – Αίτηση ημερ. 18.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 19.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 30.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  

3049/20 – Αίτηση ημερ. 18.5.21 

Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 19.10.21 και ώρα 8:30 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι 30.9.21.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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 29.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

  

Αγωγή αρ. 308/21 Η Αίτηση ημερ. 18.05.2021 αποσύρεται και απορρίπτεται 

χωρίς έξοδα.  

Αγωγή αρ. 1188/21 Ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη 14.09.2021 στις 9:00 π.μ. 

Με συμπληρωματική ένορκη δήλωση να κατατεθούν τα 

πρωτότυπα των επίδικων συμφωνιών.   

Αγωγή αρ. 202/20 Εκδόθηκε απόφαση.  

Αγωγή αρ. 2840/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 19.04.2022 στις 11:00 π.μ.  

Αγωγή αρ. 1389/19 Η Αίτηση ημερ. 01.09.2020 για ανταλλαγή δικογράφων 

μεταξύ εναγομένων και τριτοδιαδίκου παραμένει για 

Επίδοση 07.10.2021 στις 9:00 π.μ. Περαιτέρω, εκ 

παραδρομής δόθηκαν οδηγίες για καταχώρηση εκ μέρους 

του ενάγοντα και εναγόμενου καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας καθότι πρόκειται για υπόθεση ταχείας 

εκδίκασης.  Ως εκ τούτου δίδονται οδηγίες όπως ο 

ενάγοντας καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του εντός 45 

ημερών από σήμερα και να επιδοθεί στον εναγόμενο.  Ο 

εναγόμενος να καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία του 

εντός περαιτέρω 45 ημερών από την επίδοση σε αυτόν της 

έγγραφης μαρτυρίας του ενάγοντα και να επιδοθεί στον 

ενάγοντα.  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 07.10.2021 στις 

9:00 π.μ. έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

τριτοδιαδίκου.   



Αγωγή αρ. 480/19 Η Κλήση για Οδηγίες ημερ. 23.07.2020 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ως πρόωρη άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.   

Συν. Αγωγές 306/19 

                      305/19 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 27.09.2021 στις 9:00 π.μ. 

Παρουσία δικηγόρων απαραίτητη για να τοποθετηθούν για 

το θέμα της συνένωσης με την 306/19.  

Γεν. Αίτηση 12/15 Η Αίτηση ημερ. 22.09.2020 ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 

φορά) 14.09.2021 στις 9:00 π.μ.  

Γεν. Αίτηση 497/12 Η Αίτηση ημερ. 22.05.2020 ορίζεται για Ακρόαση 25.10.2021 

στις 10:30 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί 10 μέρες 

προηγουμένως.  Το ένταλμα σύλληψης παραμένει 

ανεκτέλεστο.   

Γεν. Αίτηση 348/10 Η Αίτηση ημερ. 05.06.2020 ορίζεται για Οδηγίες 23.09.2021 

στις 9:00 π.μ. Το ένταλμα σύλληψης παραμένει 

ανεκτέλεστο.   

Εταιρεία 75/18 Παραμένει για Οδηγίες 07.10.2021 στις 9:00 π.μ. Η ένσταση 

του Επίσημου Παραλήπτη να καταχωρηθεί μέχρι τότε.   

Εταιρεία 97/21  Με βάση τα ηλεκτρονικά μηνύματα η Αίτηση ορίζεται για 

Οδηγίες 30.09.2021 στις 9:00 π.μ. Ένσταση να καταχωρηθεί 

μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Τ. Κατσικίδη, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία:  29 Ιουνίου, 2021 

 

Λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της 

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

είναι ορισμένες την 29.6.21  αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως:  

 

40/20 

Η αίτηση ημερ. 17.9.20 ορίζεται για οδηγίες στις 14.10.21, ώρα 08.45 π.μ. 

Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι την 11.10.21 

Ο χρόνος καταχώρησης της Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι την 11.10.21 

Έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της αίτησης  

 

1468/20 

Η αίτηση ημερ. 23.9.20 απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος του Εναγόμενου, ως θα 

υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο, τα οποία 

θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας. 

Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι θεσμοί  

 

183/21 

Η αίτηση ημερ. 17.6.21 απορρίπτεται χωρίς έξοδα  

 

Αρ. Παραπομπής 35/19 

29.10.21, ώρα 09.00 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 τους που έχουν σημειώσει επί 

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

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  

 



Αρ. Αίτησης 165/17 

Η αίτηση ημερ. 21.10.20 απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιώματος καταχώρησης νέας 

και χωρίς οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα.  

 

 

 

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 29.06.2021 αναβάλλονται και ορίζονται ως ακολούθως: 

   

Αγωγή αρ. 799/20 

Αίτ. Ημερ. 24.03.21 

Οδηγίες 20.10.21 στις 09:00π.μ. αναφορικά με την έκδοση 

οδηγιών ως προς την μαρτυρία που θα προσαχθεί από κάθε 

διάδικο κατά την ακρόαση.  Έξοδα κλήσης στην πορεία.   

Αγωγή αρ. 1936/20 

Αίτ. Ημερ. 02.03.21 

Οδηγίες στις 20.10.21 στις 09:00π.μ. τα έξοδα της κλήσης 

στην πορεία αλλά όχι εναντίον του ενάγοντα. 

Αγωγή αρ. 546 

Κλήση για οδηγίες 

10.05.21 

Απόδειξη στις 20.10.21 στις 09:00π.μ. ΄Εκθεση Υπεράσπισης 

να καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή αρ. 2857/20 

Αίτ. Ημερ. 17.02.21 

Απόδειξη στις 20.10.21 στις 09:00π.μ. ΄Εκθεση Υπεράσπισης 

να καταχωρηθεί μέχρι 2 καθαρές μέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.    

Ημερομηνία: 29.06.2021 
 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.555/2009 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 15.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση να καταχωριστεί μέχρι την 15.10.2021 
ώρα 12:00μ.. Έξοδα στην πορεία, αλλά όχι εναντίον της 
Αιτήτριας. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ΄ης η 
αίτηση να μην εκτελεστεί. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.613/2010  Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 παρόντες. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες την 15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Μέχρι τότε, να 
καταχωριστεί ένορκη δήλωση με βάση το άρθρο 84 του Κεφ. 
6, με την οποία να πληροφορείται το Δικαστήριο, με 
περαιτέρω στοιχεία, για την οικονομική κατάσταση των Καθ’ 
ων η αίτηση 1 και 2. Τα εντάλματα σύλληψης ακυρώνονται. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 1974/2012 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως το (α) της αίτησης. 
Καμία διαταγή για έξοδα. Η ημερομηνία 24.09.2021 
ακυρώνεται. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 429/2014 Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης του 
εντάλματος σύλληψης την 15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 3875/2014 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού την 
15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 2318/2015 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με σκοπό την επίτευξη 
συμβιβασμού, την 15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς 
έξοδα. 
 

7.  ΓΕΝ.ΑΙΤ. 36/2016 Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες/έλεγχο εκτέλεσης 
του εντάλματος σύλληψης την 15.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 993/2016 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού την 
15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



9.  ΑΓΩΓΗ 1958/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 28.04.2022 ώρα 
11:00 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1145/2017 Δίδονται οδηγίες, ο Ενάγων, η Εναγόμενη και η Τριτοδιάδικος, 
εντός 60 ημερών από σήμερα να προβούν σε ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία.  
 

11.  ΑΓΩΓΗ 1232/2018 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα, καμία διαταγή για έξοδα, προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 2567/2018 Η υπόθεση παραμένει στο Δικαστήριο. Οι δικηγόροι που 
χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν στο Δικαστήριο 
αύριο 30.06.2021 ώρα 8:30 π.μ., να δούμε πώς θα 
προχωρήσουν οι διάφορες διαδικασίες, για να εξυπηρετηθεί η 
ταχεία εκδίκαση! Χωρίς έξοδα. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 2272/2019 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη 
συμβιβασμού/προγραμματισμό της ακρόασής της, 
πριν να οριστεί για ακρόαση, την 15.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 2780/2019 Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη 
συμβιβασμού/προγραμματισμό της ακρόασής της την 
15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν συμπληρωματική 
ένορκη αποκάλυψη ή περαιτέρω κατάλογος μαρτύρων να 
καταχωριστούν ως τότε, όπως και τυχόν προδικαστικά 
αιτήματα (π.χ. συνένωση), να προωθηθούν ως τότε. Έξοδα 
στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 258/2020 Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 15.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1992/2020 Δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 60 
ημερών από σήμερα να προβούν σε ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων να 
επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων τους. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία.  
 

17.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 240/2021 Ενόψει της απουσίας της Καθ’ ης η αίτηση, παρά τη νομότυπη 
επίδοση της αίτησης, η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 
15.11.2021 ώρα 8:30 π.μ..  Περαιτέρω, δίδονται οδηγίες 
για δημοσίευση της γνωστοποίησης της αίτησης και της 
ημερομηνίας ακρόασης της (για απόδειξη) στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία εφημερίδα παγκύπριας 
και καθημερινής κυκλοφορίας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν 
την πιο πάνω δικάσιμο. Έξοδα στην πορεία. 
 



18.  ΑΓΩΓΗ 457/2021 H αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 15.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., υπεράσπιση το αργότερο 20 ημέρες προηγουμένως, 
έξοδα στην πορεία. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1054/2021 Η αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 02.09.2021 ώρα 9:00 π.μ., 
ένσταση μέχρι την 02.08.2021 ώρα 12:00μ., 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 29/06/2021 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 4077/13 

(ορισμένη 28.6.21) 

Η αγωγή ορίζεται στις 29.9.2021 για ακρόαση ώρα 11.00.  Kαμία 

διαταγή για έξοδα. 

2. Αγωγή 547/21 Η αίτηση ημ. 10.5.21 ορίζεται στις 29.10.21 ώρα 9.00 για 

απόδειξη εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 22.10.21.  

Έξοδα στην πορεία. 

3. Αγωγή 2490/20 H αίτηση ημ. 29.3.21 ορίζεται για τελευταία φορά στις 5.10.21 

ώρα 9.00 για απόδειξη.  Ένορκη δήλωση απόδειξης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

4. Αγωγή 1917/20 Η αγωγή ορίζεται την 1.11.2021 ώρα 9.00 για οδηγίες. Δίδονται 

οδηγίες στην πλευρά του ενάγοντα όπως εντός 45 ημερών από 

σήμερα προβεί σε κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως εντός περαιτέρω 45 ημερών 

η πλευρά των εναγομένων.  Έξοδα στην πορεία. 

5. Αγωγή 126/20 Δίδεται παράταση 10 ημερών από σήμερα για καταχώρηση του 

ονομαστικού καταλόγου της ενάγουσας καθώς δεν φαίνεται να 

υπάρχει στο φάκελο καταχωρημένος.  Η αγωγή ορίζεται στις 

4.4.2022 ώρα 11.00 για ακρόαση.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή 2506/20 Αίτηση ημ. 28.4.21 

Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση ειδοποίησης του 

κλητηρίου εντάλματος.  Η επίδοση θα γίνει με τον τρόπο που 

αναφέρεται στην παράγραφο Α της αίτησης.  Ο χρόνος εντός του 

οποίου η εναγομένη   δύναται να καταχωρήσει εμφάνιση ορίζεται 

σε 30 ημέρες από την επίδοση.  Εάν η εναγομένη δεν 

καταχωρήσει εμφάνιση όπως ορίστηκε οιαδήποτε αίτηση στην 

αγωγή, είτε αυτή χρήζει επίδοσης είτε όχι, θα θεωρείται ότι της 

έχει επιδοθεί εφόσον τούτη αναρτηθεί στον πίνακα ειδοποιήσεων 

του Δικαστηρίου για περίοδο 7 ημερών. Σε κάθε περίπτωση 

οποιαδήποτε αίτηση για απόφαση λόγω μη εμφάνισης να 



 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αναρτηθεί στον πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου για 

περίοδο 7 ημερών. Έξοδα στην πορεία. 

7. Aγωγή 2623/16 Η αγωγή αναφορικά με τους εναγόμενους 2 και 3 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ως διευθετηθείσα.  Η αγωγή τίθεται εκτός πινακίου.  

Χωρίς έξοδα. 

8. Aγωγή 4989/12 Αίτηση ημ. 29.4.21 

Εκδίδεται διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση του κλητηρίου 

εντάλματος.  Η επίδοση θα γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 της αίτησης μόνον ως προς το μέρος που 

αφορά τον εναγόμενο 2.  

Ο χρόνος εντός του οποίου ο εναγόμενος 2 δύναται να 

καταχωρήσει εμφάνιση ορίζεται σε 30 ημέρες από την επίδοση.   

Εάν ο εναγόμενος 2 δεν καταχωρήσει εμφάνιση όπως ορίστηκε 

οιαδήποτε αίτηση στην αγωγή θα θεωρείται ότι της έχει επιδοθεί 

εφόσον τούτη αναρτηθεί στον πίνακα ειδοποιήσεων του 

Δικαστηρίου για περίοδο 7 ημερών. Νοείται ότι και οποιαδήποτε 

μονομερής αίτηση στην αγωγή που αφορά τον εναγόμενο 2, 

επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ειδοποιήσεων του Δικαστηρίου 

για περίοδο 7 ημερών.  Έξοδα στην πορεία. 

mailto:echristofidou@dc.judicial.gov.cy


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΤΙΣ 29.6.2021 ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΤΗΣ ΚΑΣ Κ. Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ 

 

1. Περιουσιακές Διαφορές 21/11 – Αίτηση παρακοής για Ακρόαση στις 8.10.21 η 

ώρα 10.00 π.μ. (γραπτές αγορεύσεις).  Το Ε/Σ να μην εκτελεστεί αν εμφανιστεί 

η Καθ΄ης η αίτηση  

2. Αναγνώριση Πατρότητας 16/18 – Η Αίτηση για οδηγίες για DNA ορίστηκε για 

Ακρόαση στις 9.7.21 με γραπτές αγορεύσεις.  Απέστειλε την αγόρευση της μόνο 

η πλευρά της Αιτήτριας.  Οι δικηγόροι να συνεννοούνται ότι είναι και οι δύο έτοιμοι 

πριν στείλουν την αγόρευση τους. 

3. Γονική Μέριμνα 227/20 – Ορίστηκε για Δήλωση Συμβιβασμού στις 23.9.21 

4. Γονική Μέριμνα 198/20 – Ορίστηκε για ΚΕΘ στις 28.9.21.  Να ακολουθηθούν οι 

θεσμοί 

5. Γονική Μέριμνα 181/21 – Ορίστηκε η Κυρίως και το Προσωρινό Διάταγμα για 

Επίδοση στις 9.7.21.  Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ,  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 29.6.21 

 

Aιτήσεις Διατροφής: 

1. 36/21 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 5.10.21.  

Υπεράσπιση μέχρι  τις 29.9.21.  Το προσωρινό διάταγμα ορίστηκε 

για ΚΕΘ στις  8.7.21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε.  

Ένσταση μέχρι τις  6.7.21. 

2. 53/21 – Απόδειξη στις  28.9.21 εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 

μέχρι τις  24.9.21. 

3. 49/21 – Οδηγίες  9.7.21 

4. 301/20 – Δήλωση συμβιβασμού στις  8.7.21 

5. 201/19 – Aκρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  9.7.21 και ώρα 

08;30. 

6. 20/21 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ΚΕΘ στις 5.10.21.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε.   Το προσωρινό διάταγμα   ορίστηκε εκ νέου  

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  30.7.21 και ώρα 08:30.  

To προσωρινό διάταγμα σε  ισχύ μέχρι τότε. 

 

Αιτήσεις  Γονικής Μέριμνας: 

1. 437/19 – Εκ νέου για συμμόρφωση στις  5.10.21 

2. 279/20 – Εκ νέου για συμμόρφωση στις 5.10.21 

3. 292/20 -  Δήλωση συμβιβασμού στις 8.7.21 

4. 117/21 – ΚΕΘ στις  5.10.21.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 

5. 399/20 – Επίδοση  5.10.21. 

6. 209/20 – Απόδειξη  28.9.21 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση μέχρι 

τις  24.9.21. 



7. 356/20 -  Εκδόθηκε διάταγμα τροποποίησης. 

 

Αίτηση περιουσιακών διαφορών 

1. 62/20 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για οδηγίες στις  16.7.21.  Το 

προσωρινό διάταγμα  ημερ.31.12.0 καθίσταται απόλυτο .  Η 

μονομερής αίτηση  ημερ.  9.4.21 απορρίπτεται ως αποσυρθείσα 

άνευ βλάβης. 

2. 49/18 – Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για ακρόαση στις  14.10.21 και 

ώρα 10:00.  H ενδιάμεση αίτηση ημερ.  25.11.20 ορίστηκε εκ νέου 

για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  21.9.21.  Ένσταση μέχρι 

τις  16.9.21. 

  

 

Αίτηση χρήσης στέγης αρ.  2/21 -  Η κυρίως αίτηση ορίστηκε για 

οδηγίες στις  5.10.21.  Ν’ ακολουθηθούν οι θεσμοί.  Η αιτηση ημερ. 

13.1.21 και η αίτηση ημερ.  23.6.21 ορίστηκαν για οδηγίες στις 8.7.21.  

Τυχόν ένσταση στην αίτηση ημερ.  23.6.21 να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Η αίτηση ημερ.  26.5.21 εκ μέρους του Καθ’ου η αιτηση  στην κυρίως 

αίτηση ορίστηκε για επίδοση στις  8.7.21 

 

 

Υιοθεσία αρ.  16/20 – Ορίστηκε γι ακρόαση στις  2.7.21 και ώρα 08:30 

 

---------  

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ Γ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 

 

29.6.21 

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

1 

 

5/21 Υιοθεσία 

 

29.10.21 (09:00) ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Το πρωτοκολλητείο να 
ειδοποιήσει το Γραφείο 
Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης 

2 

 

292/19 Διατροφή 

 

26.10.21 (09:00) ΑΠΟΔΕΙΞΗ εκτός αν 
καταχωρηθεί Υπεράσπιση 
μέχρι 25.10.21 

3 

 

27/20 Περιουσιακές 
Διαφορές 

11.11.21 Οδηγίες 

Να ακολουθηθούν οι Θεσμοί 

4 

 

37/19 Περιουσιακές 
Διαφορές 

9.11.21 Οδηγίες 

Δίδεται παράταση του χρόνου 
καταχώρησης Ε/Δ 
αποκάλυψης και ανταλλαγής 
εγγράφων και από τις δύο 
πλευρές μέχρι τότε 

5 268/19 Γονική Μέριμνα 9.11.21 (09:00) ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Υπεράσπιση μέχρι 8.11.21 

Το Γραφείο Ευημερίας  μέχρι 
τότε ετοιμάσει τη σχετική 
έκθεση 

6 21/21 Γονική Μέριμνα 20.9.21 ΚΕΘ 

Το προσωρινό διάταγμα σε 
ισχύ μέχρι τότε 

Υπεράσπιση μέχρι τότε 

Συμπληρωματική Ε/Δ μέχρι 
τότε 

7 

 

39/21 Διατροφή 

 

7.10.21 ΚΕΘΤο προσωρινό 
διάταγμα σε ισχύ μέχρι τότε 



 

Υπεράσπιση  / Ένσταση 
μέχρι τότε 

8 

 

57/20 Διατροφή 

 

7.7.21 Δήλωση Συμβιβασμού 

Διάδικοι και συνήγοροι 
παρόντες 

9 

 

148/20 Διατροφή 

 

18.10.21 ΕΠΙΔΟΣΗ (κυρίως) 

Η μονομερής για 
υποκατάστατη επίδοση 
απορρίπτεται χωρίς έξοδα. 

10 

 

164/20 Διατροφή 

 

18.10.21 ΚΕΘ 

Συμπλήρωση δικογράφων 
μέχρι τότε 

11 

 

253/20 Διατροφή 

 

17.9.21 ΟΔΗΓΙΕΣ 

12 

 

2/10 Περιουσιακές 
Διαφορές  

 

2.7.21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 29/6/2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

Ε122/18 

Τόσο η Κυρίως Αίτηση όσο και η Ανταπαίτηση, αμφότερες απορρίπτονται ανεπιφύλακτα. 

Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα. Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται. 

Καθίσταται Κανόνας Δικαστηρίου ότι όλες οι διαφορές των διαδίκων και ιδίως οι όποιες 

διαφορές της Καθ’ ης και μελών της οικογένειας της Αιτήτριας θεωρούνται ότι έχουν πλήρως 

διευθετηθεί. 

Το σχετικό διάταγμα θα συνταχθεί εφόσον παρουσιαστεί το υπογεγραμμένο αντίγραφο της 

σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας που απεστάλη προς το Δικαστήριο. 

 

Ε204/19 

Αίτηση Τριτοδιαδίκου ημ. 26/5/2021 

Ορίζεται για οδηγίες στις 6/10/2021 στις 9.00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

27/9/2021. Έξοδα στην πορεία. 

 

Ε111/20 

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την παρούσα 

υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή έλεγχο των 

διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 6/10/2021 και 

αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να επισυναφθούν σε αυτές και να 

ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων.          

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20/10/2021.  Μέχρι τότε, ο δικηγόρος της Αιτήτριας να 

τοποθετηθεί κατά πόσο θα επιμένει στην περαιτέρω προώθηση της υπόθεσης, δεδομένου 

ότι ο δικηγόρος της Καθ’ ης ισχυρίζεται πως η πελάτισσα του εγκατέλειψε το επίδικο 

υποστατικό.  

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 



Ε114/20 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων του Καθ’ου η αίτηση για τελευταία  φορά για 

60 μέρες από σήμερα. 

Ορίζεται για οδηγίες στις 20/10/2021. 

Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον Αιτητών.  

 

 

Ε130/20 

Παρατείνεται ο χρόνος αποκάλυψης εγγράφων των διαδίκων.  Ένορκες δηλώσεις να 

καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από σήμερα. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 20/10/2021 στις 9.00 π.μ. 

 

Κ30/20 

Παραμένει για οδηγίες με σκοπό την ετοιμασία εκ μέρους της πλευράς των Αιτητών δικής 

τους έκθεσης εκτίμησης. 

Η υπόθεση ορίζεται στις 20 Οκτωβρίου στις 9.00 π.μ. για οδηγίες. 

Τυχόν εκτίμηση να ετοιμαστεί και να καταχωρηθεί μέσω συμπληρωματικής ένορκης 

αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2021. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

(Υπ.)  …….……………………. 

                                                                     Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 29.06.21 και 

δεν έγιναν με φυσική παρουσία των δικηγόρων ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

28/19 

 

Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 13/09/21.  

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

09.00π.μ. 

 

 
 
     
 

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy

