
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ T. ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ, Π.Ε.Δ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21.10.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

453/21 Δίδεται άδεια όπως καταχωρηθεί συμπληρωματική ένορκη δήλωση στην 

οποία θα καταγράφονται οι πιστωτές της εταιρείας και τα ποσά που 

οφείλονται σε αυτούς.  Δίδονται οδηγίες όπως γίνουν δημοσιεύσεις στην 

Επίσημη Εφημερίδα, μια Ελληνόφωνη και μια Αγγλόφωνη εφημερίδα, 15 

τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της.  Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες 26.11.2021, η ώρα 09.00. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

309/20 Αίτηση ημερ. 8.12.2020:  Το αίτημα εγκρίνεται.  Τα έξοδα στην πορεία σε 

καμιά περίπτωση εναντίον των Καθ’  ων η Αίτηση.  Η αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες 26.11.2021.  Δίδεται εκ των προτέρων άδεια όπως η αίτηση που θα 

καταχωρηθεί να ορισθεί κατά την πιο πάνω ημερομηνία. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

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

21.10.2021 

 

Αγωγές: 

1701/15 Η αίτηση ημερομηνίας 14/10/21 ορίζεται για ακρόαση την 

25/10/21 ώρα 9.00π.μ..  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

22/10/21.  Η ακρόαση θα διεξαχθεί με γραπτές αγορεύσεις.  

Έξοδα στην πορεία.  

 

1052/21 Η αίτηση ημερομηνίας 16/6/21 επαναορίζεται για οδηγίες την 

13/12/21 ώρα 9.00π.μ..  Ο χρόνος για την καταχώρηση  ένστασης 

παρατείνεται μέχρι 6/12/21.  Το προσωρινό διάταγμα σε ισχύ.  

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον αιτητών.  

 

988/20 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 13/12/21 ώρα 9.00 π.μ..  

Ο χρόνος για την καταχώρηση της ένορκης αποκάλυψης 

εγγράφων της πλευράς των εναγομένων παρατείνεται μέχρι 

6/12/21.  Δίδονται επίσης οδηγίες για την καταχώρηση του 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας της 

κάθε πλευράς μέχρι 6/12/21.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

   

Αρ. Αίτησης  

78/21 Το αναφερόμενο στα συνημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αίτημα 

αναβολής εγκρίνεται.  Επαναορίζεται για ακρόαση την 13/12/21 

ώρα 9.00π.μ..  Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον Καθ’ ων η 

αίτηση. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 21.10.2021 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  1248/18 

Άδεια δίδεται στον προηγούμενο δικηγόρο για την απόσυρση του γραφείου του 

από δικηγόροι του Ενάγοντα. 

 

Η Αίτηση ημερομηνίας 03.03.2021 ορίζεται για οδηγίες την 24.11.2021 η ώρα 

09:00.  Επίσης η αγωγή για οδηγίες την ίδια ημέρα.  Τα έξοδα της Αίτησης και 

της Αγωγής στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων. 

 

Αρ. Αγωγής:  1897/20 

Η Αίτηση ημερομηνίας 10.03.2021 ορίζεται για απόδειξη την 16.11.2021 ώρα 

09:00.  Έκθεση Υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι την 12.11.2021.  

Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών. 

 

Αρ. Αίτησης:  9/20 

Η Αίτηση ημερομηνίας 22.06.2020 απορρίπτεται λόγω μη προώθησης της.  

Ουδεμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

Οι υπόλοιπες υποθέσεις έτυχαν χειρισμού στην παρουσία των συνηγόρων. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Κ. Κουνίδου, Α.Ε.Δ. 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων κατά την 21.10.2021  

 

ΑΓΩΓΕΣ 

1910/14 

Ορίζεται για Ακρόαση την 8.2.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

2549/15 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 3.2.2022 στις 8.30 π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα.   

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ειδοποίησης απόσυρσης ημερ. 25.6.2021 

η αγωγή εναντίον της Εναγόμενης 2 αποσύρεται και απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα.  Η κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα έξοδα της και συνεπώς 

προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.  

 

1339/17 

Ορίζεται για Ακρόαση την 12.4.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

658/18 

Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης ένορκης δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων στον Ενάγοντα για 30 μέρες από σήμερα.  Η 

κλήση και η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 13.1.2022 στις 8.30 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

1994/18 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 16.4.21 και Κλήση για 

Οδηγίες ημερ. 11.1.21 

Να ενημερωθούν οι δικηγόροι των διαδίκων να εμφανιστούν στην ως άνω 

υπόθεση και κλήσεις στις 5.11.2021 στις 8.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 
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1995/18 – Κλήση για Οδηγίες ημερ. 16.4.21 και Κλήση για 

Οδηγίες ημερ. 11.1.21 

Να ενημερωθούν οι δικηγόροι των διαδίκων να εμφανιστούν στην ως άνω 

υπόθεση και κλήσεις στις 5.11.2021 στις 8.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

1249/19 

Ορίζεται για Οδηγίες για τελευταία φορά στις 10.12.2021 στις 8.30 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2229/19 – Κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 10.2.21 

Η αγωγή και η κλήση ορίζονται για Οδηγίες την 21.1.2022 στις 8.30 π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

2003/20 – Αίτηση ημερ. 8.3.21 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον των Εναγόμενων 2 

και 4 αλληλέγγυα και κεχωρισμένα ως η παράγραφος 23 Α και Β της 

Έκθεσης Απαίτησης, πλέον €2.950 έξοδα, πλέον ΦΠΑ ως και €30 έξοδα 

επίδοσης.   Η απόφαση θα είναι αλληλέγγυα και κεχωρισμένα με τους 

Εναγόμενους 1, 3, 5 και 6 και ένα σετ εξόδων να πληρωθεί στους 

Ενάγοντες. 

 

2960/20 – Αίτηση ημερ. 17.9.21 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 20.1.2022 στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα 

της αίτησης στην πορεία.  (Εάν επιθυμούν οι δικηγόροι να παρουσιάσουν 

γραπτές αγορεύσεις). 

 

Γενική Αίτηση 621/09 – Αίτηση ημερ. 18.11.20 

Η αίτηση για την Καθ’ ης η αίτηση 1 ορίζεται για Οδηγίες την 9.12.2021 

στις 8.30 π.μ.  Δίδονται οδηγίες όπως τυχόν ένσταση καταχωρηθεί 5 

καθαρές ημέρες πριν την πιο πάνω ημερομηνία και αντίγραφο της να 

παραδοθεί στο δικηγόρο του Αιτητή.  Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία.  

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση 1, το οποίο 

να μην εκτελεσθεί μέχρι τότε.  Η αίτηση ορίζεται για Επίδοση στην Καθ’ 

ης η αίτηση 2 την ίδια ημερομηνία. 
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Διαχείριση αρ. 168/12 

Ορίζεται για Έλεγχο στις 27.1.2022 στις 8.30 π.μ.  Εκδίδεται ένταλμα 

σύλληψης εναντίον της Διαχειρίστριας, το οποίο να εκτελεστεί μέχρι τότε. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ Τ. ΚΑΤΣΙΚΙΔΗ, Α.Ε.Δ. 

21.10.2021 

 

 

Αρ. Παραπ. 41/19 Η παραπομπή ορίζεται για οδηγίες και για συμμόρφωση 

και για έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30 την 

16.2.2022 και ώρα 9:00. Ο χρόνος καταχώρησης 

ένορκης αποκάλυψης εγγράφων και για να 

παραδώσουν ο ένας στον άλλο αντίγραφα – 

φωτοαντίγραφα των εν λόγω εγγράφων που θα 

αποκαλυφθούν από πλευράς Απαιτήτη και 

Αποζημιούσας Αρχής επεκτείνεται μέχρι και την 11.2.22. 

Την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί η υπόθεση 

αμφότερες οι πλευρές να αποσαφηνήσουν 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, 

Τύπος 25, που έκαστη εξ αυτών έχει καταχωρήσει. Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της 

παραπομπής εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί, σε καμία 

περίπτωση εις βάρος των Απαιτητών. 

 

Αρ. Αγωγής 2742/14 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και προγραμματισμό στις 

20.12.21 και ώρα 9:00π.μ.. Έξοδα σήμερα στην πορεία 

και το αποτέλεσμα της αγωγής εκτός εάν έχουν ήδη 

καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 55/20 Αίτηση ημερ. 29.3.2021 - Η αίτηση ορίζεται ξανά για 

απόδειξη της αξίωσης του Ενάγοντα εναντίον του 

Εναγόμενου με ένορκη δήλωση στις 12.1.2022 ώρα 

9:00. Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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Αρ. Αγωγής 3209/20 Αίτηση ημερ. 21.5.2021 – Η αίτηση 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.   

 

Αρ. Αγωγής 236/21 Αίτηση ημερ. 28.4.2021 – Η αίτηση απορρίπτεται.  Ο 

χρόνος καταχώρησης της υπεράσπισης επεκτείνεται 

μέχρι και σήμερα.  Συνακόλουθα η καταχωρηθείσα 

έκθεση υπεράσπισης καθίσταται ως εμπροθέσμως 

καταχωρηθείσα.  Τα έξοδα της αίτησης ως αυτά θα 

υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 

από το Δικαστήριο θα πληρωθούν στο τέλος της 

διαδικασίας της αγωγής, επιδικάζονται υπέρ του αιτητή 

και εναντίον του Εναγόμενου. 

 

Αρ. Αγωγής 2748/15 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 19.5.2022 

και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3211/16 Η αγωγή ορίζεται ξανά για οδηγίες για να δηλωθεί τυχόν 

συμβιβασμός την 14.1.2022 και ώρα 9:00π.μ.. Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία και το αποτέλεσμα της 

αγωγής εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 573/20 Αίτηση ημερ. 16.9.2021 – Η αίτηση ορίζεται για επίδοση 

στον δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση στις 10.12.2021 και 

ώρα 8:45π.μ..  Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1724/20 Αίτηση ημερ. 3.11.20 – Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες 

στις 9.2.2022 και ώρα 8:45π.μ.. εκτός αν καταχωρηθεί 

έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι και 5 

καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία και 

το αποτέλεσμα της αίτησης αλλά σε καμία περίπτωση σε 

βάρος του Αιτητή – Ενάγοντα. 

 Αίτηση ημερ. 2.4.21 - Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα 
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εις βάρος του Εναγόμενου 3 ως θα υπολογισθούν από 

τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο 

τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της διαδικασίας.   

 

Αρ. Αγωγής 2134/19 Η αγωγή ορίζεται ξανά για οδηγίες και για συμμόρφωση 

με τις οδηγίες του Δικαστηρίου που εκδόθηκαν αλλά και 

για τυχόν έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30, 

στις 16.2.2022 και ώρα 9:00. Ο χρόνος καταχώρησης 

από τους Εναγόμενους 1 και 2 ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης των εγγράφων που θα παρουσιάσουν 

στην δίκη επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 45 ημερών 

από σήμερα. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της 

αγωγής εκτός εάν έχουν ήδη καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 1460/21 Αίτηση ημερ. 3.9.21 – Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

24.11.2021 και ώρα 8:45π.μ.. Εκδίδεται διάταγμα με το 

οποίο ο χρόνος εντός του οποίου ο καθ’ ου η αίτηση είχε 

διαταχθεί να καταχωρήσει ένσταση επεκτείνεται μέχρι 

και 4 καθαρές ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην 

πορεία. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                    Ημερομηνία: 21.10.2021 

*Το παρόν Δικαστήριο θα επιληφθεί νωρίτερα των υποθέσεων που είναι ορισμένες ενώπιον του την 04.11.2021 

και την 05.11.2021, λόγω εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τους νέους διαδικαστικούς κανονισμούς που είναι 

ορισμένο τις ημέρες εκείνες. Όσοι επιθυμούν να στείλουν email για τις υποθέσεις τους που είναι ορισμένες την 
04.11.2021 και την 05.11.2021, να το πράξουν μέχρι την 02.11.2021 ώρα 12:00μ. 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 2794/2003 Αίτηση ημερομηνίας 22.09.2021 για ανανέωση ΜΕΜΟ: 
Ένορκη δήλωση επίδοσης/ειδοποίηση του Κτηματολογίου 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Έχω εξετάσει την αίτηση και την 
ένορκη δήλωση που την συνοδεύει. Ικανοποιούμαι ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί το αιτούμενο 
διάταγμα. Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή 
για έξοδα. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.64/2009 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 28.08.2020: Η αίτηση 
παραμένει για Οδηγίες την 22.11.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Να 
μην εκτελεστεί οποιοδήποτε ένταλμα σύλληψης. Χωρίς 
έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.186/2010 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 22.05.2020: Καθ’ ου η αίτηση 
απών. Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο. Η 
αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 21.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., 
τυχόν ένσταση/ένορκη δήλωση που να περιλαμβάνει όσα 
πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κεφ.6, να καταχωριστεί 
μέχρι την 17.12.2021 ώρα 12:00μ., έξοδα στην πορεία. 
 

4.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.480/2011 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 27.05.2020: Καθ’ ης η αίτηση: 
απούσα. Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο. 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 21.01.2022 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση να 
καταχωριστεί μέχρι την 17.12.2021 ώρα 12:00μ., έξοδα στην 
πορεία. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2307/2014 Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ του Ενάγοντος 
και εναντίον του Εναγόμενου 1 για το ποσό των €2.000,00 
(που περιλαμβάνει και ειδικές και γενικές αποζημιώσεις), 
πλέον για το ποσό των €1.000 έξοδα, πλέον Φ.Π.Α.. 
Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Θα υπάρχει 
αναστολή εκτέλεσης (για την απαίτηση και για τα έξοδα) 
μέχρι την 01.02.2022 περιλαμβανομένης.  
 

             

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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6.  ΑΓΩΓΗ 2367/2014 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε τροχαίο 
ατύχημα. Οι συνήγοροι ενημερώνουν ότι γίνονται 
προσπάθειες διευθέτησης. Η αγωγή παραμένει για επίτευξη 
συμβιβασμού / προγραμματισμό την 23.11.2021 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση μη διευθέτησης, 
θα πρέπει θα προγραμματιστεί για ακρόαση σε άμεσο χρόνο, 
καθότι είναι πολύ παλαιά. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 674/2015 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση για τον Εναγόμενο 2 
(για τον Εναγόμενο 1 υπάρχει ήδη απόφαση) και αφορά σε 
τραπεζικό χρέος. Οι συνήγοροι ενημερώνουν πως ο 
Εναγόμενος 2 έχει αποβιώσει προσφάτως. Θα πρέπει να 
εξεταστεί κατά πόσο θα προωθηθεί με ανάλογες ενέργειες. Η 
αγωγή παραμένει για Οδηγίες/προγραμματισμό την 
17.12.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 556/2015 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε τροχαίο 
ατύχημα, που έγινε με ένα τρόπο που ως προς το θέμα της 
ευθύνης δίδει πιθανότητες 50% (δεν υπάρχει ανεξάρτητη 
μαρτυρία, είναι η εκδοχή του κάθε οδηγού). Οι σωματικές 
βλάβες δεν είναι εκτός γνωστού νομολογιακού πλαισίου και 
οι ειδικές ζημιές είναι έξοδα, με εξαίρεση το θέμα της 
απώλειας ημερομισθίων. Γίνονται προσπάθειες διευθέτησης, 
ωστόσο μπορεί να απολήξουν μόνο σε περιορισμό των 
επιδίκων θεμάτων και η υπόθεση είναι παλαιά. Η αγωγή 
παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού την 06.04.2022 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία, μέχρι τότε να ξεκαθαρίσουν τα 
ζητήματα που έχουν δει οι συνήγοροι, και να δούμε εάν και 
τι θα εκδικάσουμε, να δρομολογηθεί η παρουσίαση της 
μαρτυρίας. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 1382/2016 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση και αφορά σε απαίτηση 
μεταξύ άλλων για δόλο/απάτη/ψευδείς παραστάσεις, αν και η 
διαφορά ερείδεται σε συμφωνία μεταξύ των μερών, μιας 
συνεργασίας που φαίνεται πως εξελίχθηκε με τρόπο 
διαφορετικό από τον αναμενόμενο. Υπάρχει λεπτομερής 
δικογράφηση του ιστορικού, ισχυρισμοί που δείχνουν αρκετή 
ένταση, και όπως βεβαιώνουν και οι συνήγοροι το κλίμα 
μεταξύ των διαδίκων φαίνεται πως είναι ακόμα φορτισμένο 
οπότε και η μαρτυρία που θέλει να προσκομίσει ο καθένας για 
την απόδειξη των θέσεων του εκτεταμένη ώστε να μην 
υπάρχει λόγος προς το παρόν να προτεραιοποιηθεί αυτή 
έναντι της μαρτυρίας που πρέπει να ακούσει το Δικαστήριο 
για τις υποθέσεις της περιόδου 2013-2016 που προηγούνται 
χρονικά. Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση 
την 15.09.2022 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία, χωρίς 
να αποκλείεται τότε να υπάρχει ο χρόνος να ακούσει το 
Δικαστήριο την υπόθεση. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 1977/2017 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε απαίτηση για 
τραπεζικό χρέος €3.279,56 πλέον τόκους και έξοδα. Άδεια 
δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα με πλήρη εξόφληση της απαίτησης 
και των εξόδων της Ενάγουσας από τους Εναγόμενους, κάθε 
προηγουμένη διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. (Νοείται πως η πιο 
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πάνω αναφορά σε πληρωμή των εξόδων δεν αφορά σε οποιαδήποτε 
χρέωση δικηγορικών εξόδων των δικηγόρων κάθε πλευράς προς τους 
πελάτες τους για τον εκ μέρους των πελατών τους χειρισμό της υπόθεσης, 
η οποία αφορά στη μεταξύ τους συμφωνία και σχέση, και δεν σχετίζεται με 
την υπόθεση). 

 

11.  ΑΓΩΓΗ 3247/2017 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση και αφορά σε τροχαίο 
ατύχημα. Η υπόθεση έχει εκτεταμένη μαρτυρία, 
περιλαμβανομένης της ιατρικής μαρτυρίας, που δεν είναι 
εφικτό να παρουσιαστεί σε σύντομο χρόνο σήμερα ή και μέσα 
στο άμεσο πρόγραμμα του Δικαστηρίου, λόγω της 
επιβάρυνσής του (όπως και των δικηγόρων) με υποθέσεις της 
περιόδου 2013-2017, περιλαμβανομένων υποθέσεων ίδιας 
φύσης, που έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν λόγω της 
χρονικής τους σειράς. Ο περιορισμός των επιδίκων θεμάτων 
θα βοηθήσει στην ακρόαση της αγωγής συντομότερα. Η 
αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 
06.10.2022 ώρα 11:00 π.μ., έξοδα στην πορεία.  
 

12.  ΑΓΩΓΗ 367/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση και αφορά σε απαίτηση 
για τραπεζικό χρέος. Στην υπεράσπιση υπάρχει ισχυρισμός ότι 
ουδέποτε υπογράφθηκαν κάποιες συμφωνίες με την 
Ενάγουσα και γενική άρνηση όλων των υπόλοιπων 
ισχυρισμών της Ενάγουσας. Η αγωγή παραμένει για επίτευξη 
συμβιβασμού/προγραμματισμό την 09.05.2022 ώρα 
8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία.  
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1121/2018 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 20.07.2021: Η αίτηση ορίζεται 
για επίδοση την 21.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1489/2018 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 05.04.2021: Η ώρα είναι 
8:49π.μ.. Ο διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση είναι απών. Το 
Δικαστήριο ανέμενε μέχρι την 12:44μ.μ., και δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε εμφάνιση, παρόλο που όταν εκτελέστηκε το 
ένταλμα σύλληψης του διευθυντή της εταιρείας την 
02.07.2021 του είχε εξηγηθεί η διαδικασία και ότι θα πρέπει 
να είναι παρών σήμερα. Εκδίδεται εκ νέου ένταλμα σύλληψης 
εναντίον του. Επίσης, ενεργοποιείται το ένταλμα σύλληψης 
και εναντίον του άλλου διευθυντή της εταιρείας. Δίδονται 
οδηγίες στον Πρωτοκολλητή να προχωρήσει άμεσα η 
διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης 
εναντίον των διευθυντών της Καθ’ η αίτηση. Η αίτηση 
ορίζεται για Οδηγίες/έλεγχο την 21.01.2022 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία, σε περίπτωση εκτέλεσης των 
ενταλμάτων σύλληψης, να ειδοποιηθούν οι συνήγοροι της 
Αιτήτριας να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. Εάν η Αιτήτρια 
διαθέτει/μπορεί να προσφέρει μαρτυρία για την οικονομική 
ικανότητα της Καθ’ ης η αίτηση, να προχωρήσει να την 
καταθέσει δια ενόρκων δηλώσεων, ώστε το Δικαστήριο να 
αρχίσει να δέχεται δεδομένα, για την οικονομική εξέταση (σε 
περίπτωση που δεν συνεργαστούν οι αξιωματούχοι). Εάν 
θέλει να κλητεύσει άλλον μάρτυρα, να το πράξει.  
 

15.  ΑΓΩΓΗ 1583/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση και αφορά σε απαίτηση 
για υπόλοιπο βάσει τιμολογίων, υπάρχουν διαζευκτικές 
υπερασπίσεις εξόφλησης των τιμολογίων ή και αμφισβήτησης 
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του ύψους του χρέους. Έχει εκδοθεί απόφαση για ένα μέρος 
του χρέους βάσει παραδοχής που είχε γίνει σε ενδιάμεση 
αίτηση. Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού / 
προγραμματισμό την 03.12.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 2198/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση και αφορά σε απαίτηση 
για ιδιοποίηση χρηματικού ποσού. Υπάρχουν προδικαστικές 
ενστάσεις (που αφορούν και στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα του 
Δικαστηρίου γιατί κατά την προσέγγιση της Εναγόμενης 
πρόκειται για περιουσιακή διαφορά και αρμόδιο είναι το 
Οικογενειακό Δικαστήριο) και υπερασπίσεις. Η μαρτυρία της 
υπόθεσης δεν είναι τόσο εκτεταμένη και θα μπορούσε να 
παρουσιαστεί, εάν όχι σήμερα (που δεν ανέμεναν οι δικηγόροι 
τέτοια εξέλιξη λόγω της πρακτικής προηγούμενων ετών), σε 
κάποιαν από τις επόμενες ημέρες, ωστόσο φαίνεται πως ο 
χρόνος που μεσολαβεί βοηθά στο να επιλυθούν διάφορα 
θέματα μεταξύ των διαδίκων και συμφωνούν και οι συνήγοροι 
πως είναι προτιμότερο να μην παρουσιαστεί σήμερα η 
μαρτυρία της υπόθεσης αυτής, αλλά να προγραμματιστεί εκ 
νέου. Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 
13.10.2022 ώρα 11:00 π.μ. έξοδα στην πορεία. Σε 
περίπτωση διευθέτησης, να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο. Σε 
περίπτωση μη διευθέτησης, να προχωρήσει η παρουσίαση 
της μαρτυρίας της υπόθεσης.  
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2592/2018 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε απαίτηση για 
τραπεζικό χρέος, εναγόμενοι είναι οι εγγυητές, και γίνονται 
προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης με τον πρωτοφειλέτη που 
δεν ενάγεται, οι οποίες περιγράφονται πως δίδουν προοπτική 
να επιφέρουν διευθέτηση. Είναι από τις περιπτώσεις που 
έδιδαν εγγυήσεις στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης για 
υποχρεώσεις σε οικεία ταμιευτήρια, κ.λπ.. Η αγωγή ορίζεται 
για επίτευξη συμβιβασμού / προγραμματισμό την 
09.05.2022 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 
της Ενάγουσας.  
 

18.  ΑΓΩΓΗ 821/2019 Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση. Είναι ταχείας εκδίκασης, 
είχαν δοθεί οδηγίες για γραπτή μαρτυρία, η πλευρά της 
Ενάγουσας καταχώρισε γραπτή μαρτυρία, αλλά η πλευρά του 
Εναγόμενου δεν προσκόμισε μαρτυρία. Εάν η πλευρά του 
Εναγόμενου επιθυμεί να προσκομίσει μαρτυρία, να 
καταχωρίσει την γραπτή μαρτυρία του μέχρι την 22.11.2021 
ώρα 12:00μ. Ο χρόνος είναι αρκετός ώστε, σε περίπτωση 
κωλύματος του συνηγόρου του Εναγόμενου, να ετοιμάσει 
την ένορκη δήλωση κάποιος άλλος, έχοντας υπόψη και τα 
επίδικα θέματα (απαίτηση για κοινόχρηστα, υπεράσπιση ότι 
είναι διογκωμένο το χρέος κ.λπ.). Η αγωγή ορίζεται για 
Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 17.12.2021 ώρα 
8:30 π.μ.. Τα έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον της 
Ενάγουσας. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1815/2019 Κλήσεις για Οδηγίες ημερομηνίας 07.05.2020 και 15.06.2020: 
Εφόσον δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο προδικαστικό αίτημα, 
η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση (για να παρουσιαστεί η 
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μαρτυρία της υπόθεσης τότε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
εξώδικη διευθέτησης) την 12.10.2022 ώρα 11:00 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. Η αγωγή αφορά σε τραπεζικό χρέος και 
υπάρχει ανταπαίτηση που βασίζεται σε ψευδείς 
παραστάσεις/δόλο. Πρώτα να παρουσιάσει την μαρτυρία της 
η Ενάγουσα αναφορικά με την απαίτηση (μόνον), στην 
συνέχεια την μαρτυρία του ο Εναγόμενος αναφορικά με την 
υπεράσπιση και την ανταπαίτηση, και στην συνέχεια τυχόν 
μαρτυρία της η Ενάγουσα αναφορικά με την υπεράσπιση 
στην ανταπαίτηση, οι προσφωνήσεις να γίνουν στο τέλος μαζί 
για την απαίτηση/ανταπαίτηση. Να γίνει χρήση γραπτών 
δηλώσεων/καταθέσεων βάσει του άρθρου 25 του Κεφ. 9 
όπου αυτό είναι εφικτό, οι οποίες να δοθούν στην άλλη 
πλευρά το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως, μαζί με τυχόν 
έγγραφα που θα καταθέσει ο κάθε μάρτυρας, για 
εξοικονόμηση του χρόνου. Οι χρόνοι για κάθε μάρτυρα θα 
καθοριστούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Τυχόν 
γεγονότα/έγγραφα που είναι παραδεκτά, πλην των όσων 
προκύπτουν από τα δικόγραφα, μπορούν να δηλωθούν πριν 
από την δικάσιμο. Έγγραφα που είναι παραδεκτά εκ των 
δικογράφων, μπορούν να κατατεθούν εκ συμφώνου, με 
ανάλογες δηλώσεις. Σε περίπτωση που αμφότερες οι πλευρές 
επιθυμούν η ακρόαση της αγωγής να γίνει με ένορκες 
δηλώσεις, ως οι ταχείας εκδίκασης υποθέσεις, ανεξαρτήτως 
του ύψους της διαφοράς, να ενημερώσουν το Δικαστήριο για 
να δώσει ανάλογους χρόνους στο μεσοδιάστημα. 
  

20.  ΑΓΩΓΗ 1138/2020 Κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 16.02.2021: Ο Εναγόμενος, 
εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα να προβεί στην 
καταχώριση ένορκης δήλωσης εγγράφων και αντίγραφα 
τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων του. Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 30 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, ο 
Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 21.01.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 1525/2020 Κλήση για Οδηγίες ημερομηνίας 16.02.2021: Η αγωγή είναι 
ορισμένη για Οδηγίες για τον Εναγόμενο 1 και παραμένει για 
Οδηγίες για τον Εναγόμενο 1 την 18.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., που είναι ορισμένη και άλλη αίτηση για εκείνον, χωρίς 
περαιτέρω οδηγίες προδικασίας, μέχρι να περατωθεί η αίτηση 
που εκκρεμεί και αφορά στο δικόγραφό του. Εξάλλου, δεν 
έχουν συμπληρωθεί τα δικόγραφα για όλους τους 
Εναγόμενους και η κλήση για οδηγίες αναφορικά με τον 
Εναγόμενο 1 κανονικά είναι πρόωρη (ασχέτως εάν δεν 
απορρίπτεται, τουλάχιστον να γίνονται διαβήματα, μέχρι να 
έρθει η υπόθεση σε ένα ανάλογο επίπεδο προδικασίας για 
όλους τους Εναγόμενους). Χωρίς έξοδα. Λόγω του αριθμού 
των Εναγόμενων και της διαφορετικής/ασύγχρονης πορείας, 
δημιουργείται σύγχυση και πρόβλημα στον φάκελο, εάν είναι 
δυνατόν να αποφεύγεται γενικά τέτοιος χειρισμός. 
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22.  ΑΓΩΓΗ 1788/2020 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 05.04.2021: Ο Καθ’ ου η αίτηση 
είναι παρών. Η ώρα είναι 8:40π.μ., δεν υπάρχει εμφάνιση από 
πλευράς συνηγόρων της Αιτήτριας. Η συνήγορος του Καθ’ ου 
η αίτηση ανέφερε πως ο Καθ’ ου η αίτηση πλήρωνε και θα 
ήταν διατεθειμένος να δεχθεί και διάταγμα για €100,00 
μηνιαίως, που είναι το ποσό που μπορεί να πληρώνει προς το 
παρόν, λόγω του ότι είναι πυρόπληκτος από τον Αρακαπά, και 
προς το παρόν δεν έχει περαιτέρω οικονομικές δυνάμεις, 
θεωρεί την αίτηση καταχρηστική. Τα στοιχεία που διατίθενται 
βεβαίως, για να μπορέσει να διαπιστωθεί η οικονομική 
ικανότητα, θα πρέπει να προσκομιστούν και στο Δικαστήριο. 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 21.01.2022 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση / ένορκη δήλωση μέχρι τότε.  
 

23.  ΑΓΩΓΗ 2460/2020 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 16.07.2021: Ένορκες δηλώσεις 
επίδοσης στους Καθ’ ων η αίτηση 1, 2, 3, 4, 5 και 6 
κατατίθενται και σημειώνονται ως Τεκμήρια Α, Β, Γ, Δ, Ε και 
ΣΤ αντίστοιχα. Η ώρα είναι 10:22π.μ.. Ουδείς εκ των 
εκπροσώπων της Καθ’ ης η αίτηση 1 έχει εμφανιστεί. Η 
αίτηση έρευνας αφορά στο εταιρικό χρέος, στην Καθ’ ης η 
αίτηση 1 και θα ήταν δυσανάλογο να εξαναγκαστεί για τον 
σκοπό αυτό η φυσική παρουσία όλων των αξιωματούχων της 
εταιρείας, ειδικότερα για ένα σχετικό μικρό ποσό που συνιστά 
το εξ αποφάσεως χρέος της εταιρείας. Επειδή προς το παρόν 
δεν υπάρχει άλλος τρόπος διενέργειας της οικονομικής 
εξέτασης της εταιρείας, εκδίδονται εντάλματα σύλληψης 
εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3, τυχόν ανάγκη 
παρουσίας των υπολοίπων ή οποιουδήποτε εξ αυτών θα 
εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο μεταξύ, να δει η 
πλευρά της Αιτήτριας εάν μπορεί να προχωρήσει με την 
οικονομική εξέταση της εταιρείας με έναν άλλο τρόπο, σε 
περίπτωση που δούμε ότι δεν μας βοηθά η παρουσία των 
διευθυντών της εταιρείας. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες/έλεγχο την 21.01.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Σε 
περίπτωση που εκτελεστεί το ένταλμα οποιουδήποτε, να 
ενημερωθούν οι δικηγόροι της Αιτήτριας (τα στοιχεία των 
οποίων φαίνονται στον φάκελο της υπόθεσης) να είναι 
παρόντες. Έξοδα στην πορεία. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 2622/2020 Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 19.07.2021: Η αίτηση ορίζεται 
για επίδοση την 21.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., χωρίς έξοδα. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 2650/2020 Κλήση για Οδηγίες ημερομηνίας 24.02.2021: Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες, εντός 30 ημερών από σήμερα, η 
Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 
με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, ο 
Εναγόμενος να καταχωρίσει τον δικό του ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα 
εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 21.01.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

26.  ΑΓΩΓΗ 247/2021 Αίτηση ημερομηνίας 14.04.2021 για απόφαση λόγω 
παράλειψης καταχώρισης υπεράσπισης: Η αίτηση ορίζεται εκ 
νέου για Απόδειξη την 15.12.2021 ώρα 8:30 π.μ., Έκθεση 
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Υπεράσπισης να καταχωριστεί το αργότερο 7 ημέρες 
προηγουμένως (είναι αρκετοί οι μήνες που δόθηκαν, έχοντας υπόψη και 
ότι καθιστά επίδικο η Ενάγουσα). 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 1207/2021 Αίτηση ημερομηνίας 16.07.2021 για ενδιάμεση θεραπεία: Η 
αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 08.11.2021 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση.  
 

28.  ΑΓΩΓΗ 1703/2021 Αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος ημερομηνίας 
19.10.2021: Με την μονομερή αίτησή τους οι Ενάγοντες / 
Αιτητές αξιώνουν ενδιάμεσες θεραπείες, προκειμένου να 
ανακόψουν πλειστηριασμό που είναι ορισμένος την 
15.11.2021 και να απαγορεύσουν τους Καθ’ ων η αίτηση να 
πλειστηριάσουν γενικά. Η αίτησή τους γίνεται στο πλαίσιο 
αγωγής που ήγειραν για δόλο σε σχέση με συμβάσεις που 
συνάφθηκαν τα 1996, με διαδικασία αναδιάρθρωσης, κ.λπ.. 
Χωρίς το Δικαστήριο να υπεισέρχεται στην ουσία, έχοντας 
υπόψη μόνο τα αιτήματα, ως προβάλλονται, σημειώνει πως 
οι πλειστηριασμοί που γίνονται με βάση τις διατάξεις του 
Μέρους IVA του Νόμου 9/1965 ελέγχονται με το ένδικο μέσο 
της Έφεσης που προβλέπεται από τον νόμο εκείνο, και για 
τους λόγους που προβλέπει. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ο 
χρόνος επίδοσης και ακρόασης των Καθ’ ων η αίτηση μέχρι 
την 15.11.2021 και δεν συντρέχει το κατεπείγον ή άλλη 
περίσταση που να δικαιολογεί την εξέταση της αίτησης χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση και ακρόαση των Καθ’ ων η αίτηση. 
Η αίτηση να επιδοθεί στους Καθ’ ων η αίτηση. Η αίτηση 
ορίζεται για επίδοση την 26.10.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Εάν ο 
συνήγορος των Εναγόντων επιθυμεί να μην προωθήσει την 
αίτηση και εναντίον της Εναγόμενης 2 (που δεν φαίνεται να 
είναι ο ενυπόθηκος πιστωτής) μπορεί να μην επιδώσει και να 
αποσύρει γι’ αυτήν την επόμενη φορά.  
 

 

1. 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. Μεθοδολογία: Η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται με βάσει τρία κριτήρια: (α) χρονολογική σειρά (ανεξαρτήτως επιδίκων θεμάτων ή 

έκτασης της μαρτυρίας), (β) υποθέσεις σύντομης εκδίκασης (περιορισμένη έκταση προφορικής μαρτυρίας, νομικά θέματα, κ.λπ.) που 

μπορούν να γίνουν χωρίς να επιβαρύνουν το πρόγραμμα και προς αποφόρτισή του, ανεξαρτήτως της χρονολογικής σειράς, και (γ) 

υποθέσεις επείγουσας φύσης (κατόπιν αιτήματος και προηγούμενου κοινού προγραμματισμού). 
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Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί με βάση τη χρονολογική τους σειρά 

Α/Α Υπόθεση Είδος Δικάσιμος Κατάσταση 

     

1.  Αγωγή 5285/2012 Χρηματική 01.11.2021 Συνεχιζόμενη   

2.  Παρ/μπη 14/2013 
Παρ/μπη 17/2013 

Καθορισμός αποζημίωσης ΧΧΧ Πρέπει να περατωθούν – 
πιθανότητα διευθέτησης 

3.  Αγωγή 905/2013 Χρηματική 27.10.2021 Συνεχιζόμενη 

4.  Αγωγή 1927/2013 Χρηματική ΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

5.  Αγωγή 2498/2013 Ατύχημα 19.11.2021 Πρέπει να περατωθεί 

6.  Αγωγή 3765/2013 Παράβαση σύμβ. ΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

7.  Αγωγή 4741/2013 Χρηματική ΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

8.  Αγωγή 5791/2013 Ατύχημα 23.03.2022 Πρέπει να περατωθεί 

9.  Αγωγή 5842/2013 Χρηματική 16.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

10.  Αγωγή 6009/2013 
Αγωγή 2549/2013 

Ατύχημα ΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

11.  Αγωγή 29/2014 Δάνειο ΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

12.  Αγωγή 163/2014 Χρηματική 14.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

13.  Αγωγή 166/2014 
Αγωγή 167/2014 
Αγωγή 168/2014 
Αγωγή 169/2014 

Ατύχημα 22.10.2021 Πρέπει να περατωθεί 

14.  Αγωγή 183/2014 Χρηματική 13.01.2022 Πρέπει να περατωθεί 

15.  Αγωγή 732/2014 Παράβαση σύμβασης 05.11.2021 Πρέπει να περατωθεί 

16.  Αγωγή 2120/2014 Παράβαση σύμβασης 07.12.2021 Πρέπει να περατωθεί 

17.  Αγωγή 2150/2014 Αξιόγραφα 25.10.2021 Συνεχιζόμενη  

18.  Αγωγή 3075/2014 Λίβελλος 29.10.2021 
03.11.2021 

Συνεχιζόμενη 

19.  Αγωγή 4361/2014 Απάτη/Ψευδείς παρ. 09.11.2021 Θα αρχίσει 

20.  Αγωγή 4899/2014 Παρενόχληση 11.11.2021 – 9:30 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 

 
Επικοινωνία: Τώνια Αντωνίου, Αν. Στενογράφος, τηλ. 25806232, email: tantoniou@dc.judicial.gov.cy  

(για πολύ επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: cmiddleton@dc.judicial.gov.cy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy
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ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Χ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ, Ε.Δ., ΤΗΝ 21.10.2021 

 

Αγωγή αρ. 2398/20 Η αίτηση ημερ. 31.3.91 ορίζεται στις 30.11.21 και 
ώρα 09:00 για Επίδοση για Καθ’ ου η 
Αίτηση/Εναγόμενο και Οδηγίες.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Παρ. αρ. 42/19 Η Κλήση Οδηγιών Δ.30 ημερ. 28.9.20 ορίζεται στις 
15.12.21 και ώρα 09:00 για Περαιτέρω Οδηγίες 
Δ.30.  Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων από μέρους της Αποζημιούσας Αρχής 
παρατείνεται για περίοδο 15 ημερών από σήμερα.  
Τα σημερινά έξοδα στην πορεία σε καμιά 
περίπτωση εναντίον Αιτητή.   

 

Αγωγή αρ. 66/21 Οι Κλήσεις Οδηγιών Δ.30 ημερ. 28.5.21 και 1.6.21 
ορίζονται στις 17.12.21 και ώρα 09:00 για Οδηγίες 
Δ.30. Τα παραρτήματα Τύπος 25 τόσο της 
εναγόμενης στην κλήση οδηγιών ημερ. 1.6.21 όσο 
και των εξ ανταπαιτήσεως εναγομένων στην κλήση 
οδηγιών ημερ. 28.5.21 να καταχωρηθούν εντός 15 
ημερών από σήμερα. Η ημερ. 22.10.21 ακυρώνεται.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 1005/20 Η αγωγή ορίζεται στις 31.01.22 και ώρα 09:00 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 του εναγόμενου. 
Επίσης η όποια παράδοση αντιγράφων των 
αποκαλυφθέντων εγγράφων δεν έγινε να γίνει εντός 
30 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή αρ. 2818/20 Η αίτηση ημερ. 14.5.21 ορίζεται στις 21.12.21 και 
ώρα 09:00 για Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί 
υπεράσπιση από εναγόμενη το αργότερο 4 μέρες 
προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 3237/17 Η αγωγή ορίζεται στις 25.05.22 και ώρα 11:00 για 
Ακρόαση.  Έξοδα στην πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 1245/15 Η αγωγή ορίζεται στις 30.11.21 και ώρα 09:00 για 
Οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό/εξώδικη 
διευθέτηση.  Έξοδα στην πορεία.   
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Αγωγή αρ. 431/21 Η αίτηση ημερ. 6.5.21 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ εναγόντων και εναντίον εναγομένων.   

 

Αγωγή αρ. 2457/18 Η αγωγή ορίζεται στις 21.1.22 και ώρα 09:00 για 
Οδηγίες με σκοπό τον συμβιβασμό.  Έξοδα στην 
πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 5973/09 Η αίτηση ημερ. 22.9.21 για ανανέωση memo 
ορίζεται στις 26.10.21 και ώρα 09:00  για Οδηγίες.  
Η επίδοση και συγκατάθεση να ευρίσκονται στον 
φάκελο του Δικαστηρίου μέχρι τότε.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα.  
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                     Ημερομηνία: 21.10.2021 

 

Σημαντική Ανακοίνωση σε σχέση με τη λειτουργία του Δικαστηρίου: 

1. Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση θα διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία. 
 

2. Εφαρμόζεται ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός 

Κανονισμός του 2021. 

 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

      1. 386/18 Ορίζεται στις 14.12.21 στις 09:00 π.μ.  για οδηγίες.  Η 
προθεσμία για καταχώριση αίτησης για 
Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση παρατείνεται για 
περίοδο 2 ημερών από σήμερα.  Τυχόν ένσταση από 
τον Καθ’ ου η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα 
έξοδα στην πορεία.  

2. 2039/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 28.02.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες στην πλευρά των Εναγόντων 
όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβεί σε 
κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως, εντός περαιτέρω 60 
ημερών η πλευρά των Εναγόμενων.  Τα έξοδα στην 
πορεία.  

3. Αρ. Αιτ. 254/20 Ορίζεται στις 08.02.22 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες.  Η 
κυρίως αίτηση ορίζεται την ίδια ημερομηνία για οδηγίες.  
Τα έξοδα στην πορεία.  

4. Αρ. Αιτ. 194/20 Ορίζεται στις 18.11.21 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες.  
Τυχόν ένσταση από τον Καθ’ ου η αίτηση 2 να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα σημερινά έξοδα στην 
πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή και της 
Καθ’ ης η αίτηση 1. 

5. 3470/11 Αιτήσεις για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ΗΜΕΡ. 
15.07.2021: Εκδίδονται αντίστοιχα διατάγματα ως οι 
αιτήσεις.  

6. 1600/19 Η αίτηση ημερ. 19.07.21 αποσύρεται και απορρίπτεται 
άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

7. 1323/21 Εκδίδεται απόφαση προς όφελος της Ενάγουσας και 
εναντίον του Εναγόμενου ως η παράγραφος 5(α) του 
Κλητηρίου Εντάλματος ημερομηνίας 28.07.21 πλέον 
τόκους προς 9% ετησίως από την ημέρα καταχώρισης 

               

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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της Αγωγής μέχρι εξόφλησης, πλέον έξοδα €450 πλέον 
ΦΠΑ και €16,50 έξοδα επίδοσης με νόμιμο τόκο επίσης 
από 28.07.21 μέχρι εξόφλησης. 

8. 2333/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 17.12.21 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και 
διαβήματα να προωθηθούν ως τότε.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 

 9. 725/21 Ορίζεται στις 17.12.21 στις 09:00 π.μ. για απόδειξη 
εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση από τον Εναγόμενο 
το αργότερο 7 μέρες προηγουμένως.  Τα σημερινά 
έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των 
Εναγόντων. 

10. Συν. Αγ. 3800/14 και 

3801/14 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως οι παράγραφοι Α-
Δ της Αίτησης.  Τροποποιημένο Κλητήριο και Έκθεση 
Απαίτησης να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από 
σήμερα.  Να ακολουθήσει εντός 15 περαιτέρω ημερών 
η καταχώρηση της τροποποιημένης Υπεράσπισης.  
Κατά τα λοιπά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί Πολιτικής 
Δικονομίας.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

11. Συν. Αγ.1331/15 και 

1332/15 

Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 30.03.22 στις 
11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε 
καμία περίπτωση εναντίον του Εναγόμενου. 

12. 163/18 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα.  Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα έξοδα 
της. 

13. 658/21 Ορίζεται στις 19.11.21 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες.  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην 
πορεία.   

14. Αρ. Αιτ. 277/20 Η αίτηση ημερ. 10.11.20 αποσύρεται και απορρίπτεται 
άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα.  

15. 3110/20 Ορίζεται στις 21.12.21 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες.  
Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην 
πορεία.  

16. 116/14 Ορίζεται στις 04.11.21 στις 09:00 π.μ. για επίδοση προς 
τους δικηγόρους της Εναγόμενης και για οδηγίες.  Τυχόν 
ένσταση από την Εναγόμενη να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.   

 
 

Επικοινωνία: Κλειώ Φοινιώτου, Στενογράφος, τηλ. 25806252, email: cfiniotou@dc.judicial.gov.cy  
(για πολύ επείγοντα, Π. Αγαπητός, Ε.Δ.: pagapitos@dc.judicial.gov.cy)  

 

 

 

 

 

 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
mailto:pagapitos@dc.judicial.gov.cy
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M-A. Στυλιανού, Ε.Δ., ΤΗΝ 21/10/2021 

 

3. Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση θα διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία 
εκτός εάν το δικαστήριο ειδοποιήσει διαφορετικά. Αν οι δικηγόροι και/ή διάδικοι έχουν 

οποιαδήποτε αιτήματα να ενημερώνεται το δικαστήριο προηγουμένως. 

 
4. Οι υποθέσεις χρονολογίας 2013 και 2014 έχουν προτεραιοποιηθεί προς εκδίκαση. Υποθέσεις 

όμως που μπορεί να γίνουν χωρίς να επιβαρύνουν το πρόγραμμα του δικαστηρίου ανεξαρτήτως 
χρονολογίας αλλά και υποθέσεις επείγουσας φύσεως αναλόγως κάθε φορά της περίπτωσης θα 

διεκπεραιώνονται.  
 

5. Εφαρμόζεται ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός 

Κανονισμός του 2021.  

 

6. Εάν χρειαστεί οι δικηγόροι να καταχωρήσουν κάποιο έγγραφο τη μέρα που είναι ορισμένη η 
υπόθεση η καταχώρηση να γίνεται μόνο μέσω του Πρωτοκολλητείου. 

 

Αρ. Αγωγής 1108/14 Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 20.12.21 
και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία της 
αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 
του Ενάγοντα ή εναγομένων 3 και 4. 

 

Αρ. Αγωγής 2935/16 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 6.12.21 
και ώρα 9:30 π.μ.  Τυχόν αίτηση 
τροποποίησης να οριστεί εκείνη την ημέρα.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1544/20 Κλήση για οδηγίες ημερ. 8.7.21.  Η αγωγή 
και η κλήση για Οδηγίες ημερ. 8.7.21 
ορίζονται για Οδηγίες στις 7.2.22 και ώρα 
9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 242/20 Αίτηση ημερ. 9.3.21.  Η αίτηση ημερ. 9.3.21 
αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
των Εναγόντων και εναντίον Εναγομένων. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 758/09 Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη 
στις 2.11.21 και ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 589/12 Αίτηση ημερ. 18.11.21.  Η αίτηση ημερ. 
18.11.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 19.11.21 
και ώρα 9:00 π.μ.  Συμπληρωματική ένορκη 
δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον ΧΧΧΧ 
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Δημήτρη Σπαθάρη (καθ΄ης 2).  Το ένταλμα 
σύλληψης εναντίον της Καθ΄ης η αίτηση 2 να 
παραμείνει ανεκτέλεστο.  (να αναλάβει ο 
δικηγόρος να την παρουσιάσει). Έξοδα στην 
πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 99/15 Αίτηση ημερ. 11.9.20.  Η αίτηση ημερ. 
11.9.20 ορίζεται για Επίδοση (τελευταία 
φορά) στις 28.1.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 1976/06 Αίτηση ημερ. 30.9.21.  Η αίτηση ημερ. 
30.9.21 αποσύρεται και απορρίπτεται, χωρίς 
έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3582/17 Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 6.7.22 και 
ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1922/16 Ορίζεται για Ακρόαση στις 22.6.22 και ώρα 
11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Εταιρ. Αίτησης 446/21 Η αίτηση ημερ. 5.10.21 ορίζεται για Επίδοση 
στις 26.11.21 και ώρα 9:00 π.μ.  Δίδονται 
επίσης οδηγίες στους Αιτητές όπως 
καταχωρηθεί και η ενδιάμεση αίτηση για 
Οδηγίες αναφορικά με δημοσιεύσεις και να 
επιδοθεί και αυτή στον Επίσημο Παραλήπτη. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 5/21 Εκδίδονται διατάγματα ως το Α, Β, Δ της 
αίτησης.  Ο Καθ΄ου η Αίτηση να εμφανιστεί 
στη διαδικασία εντός 15 ημερών από την 
επίδοση της Γενικής Αίτησης.  Η Γενική 
Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 7.12.21 και 
ώρα 9:00 π.μ. 

 

Αρ. Αγωγής 98/09 Η αίτηση ημερ. 31.8.21 ορίζεται εκ νέου για 
Οδηγίες στις 10.11.21.  Δίδονται οδηγίες 
στους Αιτητές όπως καταχωρήσουν 
συμπληρωματική ένορκη δήλωση με σκοπό 
να δοθούν λεπτομέρειες με τα μέτρα 
εκτέλεσης που έγιναν μέχρι σήμερα. 
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Αρ. Αγωγής 3423/15 Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 4.4.22 και 
ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε 
καμία περίπτωση εναντίον Ενάγοντα. 

 

Αρ. Αγωγής 1785/05 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμία 
διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 990/21 Αίτηση ημερ. 16.9.21.  Η αίτηση ημερ. 
16.9.21 ορίζεται για Απόδειξη στις 17.1.22 
και ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι 5 μέρες προηγουμένως.  
Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1996/20 Δίδεται άδεια για έκδοση και επίδοση 
Ειδοποίησης Τριτοδιαδίκου ως η 
παράγραφος 1 της αίτησης.  Ο Εναγόμενος 
να προωθήσει τη σύνταξη του παρόντος 
διατάγματος του Δικαστηρίου εντός 10 
ημερών από σήμερα και εντός 30 ημερών 
από τη σύνταξη του διατάγματος να 
επιδώσει στον Τριτοδιάδικο την ειδοποίηση 
τριτοδιαδίκου, αντίγραφο του κλητηρίου 
εντάλματος και όλων των δικογράφων τα 
οποία επιδόθηκαν ή παραδόθηκαν στην 
αγωγή.  Τα έξοδα επιφυλάσσονται. 

 

Αρ. Αγωγής 2722/18 Αίτηση ημερ. 2.7.21.  Η αίτηση ημερ. 2.7.21 
ορίζεται για Οδηγίες στις 8.12.21 και ώρα 
9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση από Καθ΄ών η 
αίτηση να κατατεθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 21/10/2021 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

• 298/19 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση την 14.12.2021 η ώρα 

10:00π.μ.  Δίδονται οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για 

ετοιμασία έκθεσης.  Τα έξοδα στην πορεία. 

• 111/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 11.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Να 

ακολουθηθούν οι Θεσμοί.  Τα έξοδα στην πορεία.  

• 131/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 26.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

• 170/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 25.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης Ε/Δ 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων εκ μέρους του Αιτητή 

μέχρι την 23.11.2021.  Τα έξοδα στην πορεία, σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Καθ’ ης η αίτηση. 

• 23/21 Ορίζεται για συμμόρφωση την 14.12.2021 η ώρα 8:30π.μ.  

Καμία διαταγή για έξοδα. 

• 30/21 Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για 

οδηγίες την 02.11.2021 η ώρα 8:30π.μ.  Το προσωρινό 

διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

• 250/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 25.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στην πορεία.  Η μονομερής αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 

09.11.2021 η ώρα 8:30π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Τα έξοδα στην πορεία.   Δίδονται οδηγίες στο 

Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει το Γραφείο Ευημερίας για 

ετοιμασία έκθεσης. 

 

Αιτήσεις Διατροφής 
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• 156/19 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 08.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Οι διάδικοι και οι δικηγόροι που χειρίζονται την 

υπόθεση να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.  Δίδεται παράταση 

του χρόνου καταχώρησης Ε/Δ αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων και από τις δύο πλευρές μέχρι τότε.   

• 53/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 25.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης Ε/Δ 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων εκ μέρους της 

Αιτήτριας μέχρι την 23.11.2021.  Τα έξοδα στην πορεία. 

• 173/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 25.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης Ε/Δ 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων εκ μέρους του Καθ’ ου 

η αίτηση μέχρι την 23.11.2021.  Τα έξοδα στην πορεία. 

• 179/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 07.12.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Ε/Δ αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

• 291/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού την 

11.11.2021 η ώρα 8:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

• 72/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 08.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στην πορεία.  Η αίτηση ημερ. 30.07.2021 ορίζεται για ακρόαση 

με γραπτές αγορεύσεις την 08.11.2021 η ώρα 8:30π.μ.   

Ένσταση να καταχωρηθεί εντός 3 ημερών από σήμερα.  Τα 

έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Αιτήτριας.  Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 12.04.2021 ορίζεται για 

οδηγίες την 08.11.2021 η ώρα 8:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία, 

σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

• 124/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για απόδειξη την 25.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι την 

22.11.2021.  Τα έξοδα στην πορεία.  Το προσωρινό διάταγμα 

ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 25.11.2021 η 

ώρα 8:30π.μ.  Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ 

μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

 



27 
 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών 

• 17/17 Η κυρίως αίτηση ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 15.11.2021 

η ώρα 10:30π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

• 26/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 08.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

• 43/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται εκ νέου για απόδειξη την 16.12.2021 

η ώρα 8:30π.μ. εκτός εάν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι την 

14.12.2021.  Τα έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση 

εναντίον του Αιτητή. 

 

Αιτήσεις Χρήσης Στέγης  

• 15/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 11.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα 

στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον της Αιτήτριας. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣ Μ. ΤΟΥΜΑΖΗ, Π. ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΖΥΓΙΑ) ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: scharalambous@dc.judicial.gov.cy (Σύλβια 

Χαραλάμπους - Στενογράφος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scharalambous@dc.judicial.gov.cy
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου (ενώπιον Γ. Αντωνιάδη Δ.Οικ. Δ,) ορισμένες κατά 

την 21.10.21 ορίζονται ως ακολούθως: 

Α/Α ΓΟΝΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ 

1 191/18  -  Ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 22.11.21. 

                Διάδικοι παρόντες. 

                Χωρίς έξοδα 

2 280/20  -  Oρίζεται για Οδηγίες στις 13.12.21.   

                ΄Ενορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων τόσο στην αίτηση όσο και 

στην ανταπαίτηση να καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές μέχρι 

τότε.   

                 Έξοδα στην πορεία. 

3 91/21  -    Ορίζεται για ΚΕΘ στις 10.12.21. 

                Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

                Έξοδα στην πορεία.   

4 112/21  -  Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για ΚΕΘ στις 

23.11.21. 

              Ένσταση, Υπεράσπιση να καταχωρηθούν μέχρι τότε. 

              Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 

              Έξοδα στην πορεία.  

 ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ 

5 57/20  -  Ορίζεται για ΚΕΘ στις 18.11.21. 

              Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

              Έξοδα στην πορεία. 

 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

6 52/19  -  Ορίζεται για Οδηγίες στις 16.12.21. 

              Να ακολουθηθούν οι θεσμοί.  

             Χωρίς έξοδα. 

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ 

7 11/21  -  Ορίζεται για Επίδοση την 13.12.21. 

 

Επικοινωνία (για υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου τις οποίες επιλαμβάνεται ο 

κ. Γ. Αντωνιάδης, Δ.,): 

Γιάννα Καραβέλλα, Στενογράφος, Τηλ. 25806119,  

email: ykaravella@dc.judicial.gov.cy  

mailto:ykaravella@dc.judicial.gov.cy
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 21/10/2021 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

• 92/20 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 25.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι την 22.10.2021.  Ν 

ακολουθηθούν οι Θεσμοί.  Τα έξοδα στην πορεία.  Δίδονται 

οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία έκθεσης. 

 

• 111/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 25.11.2021 η ώρα 

8:30π.μ.  Απάντηση στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην 

Ανταπαίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

• 137/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού την 

25.11.2021 η ώρα 8:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 
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Ημερομηνία: 21/10/2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού ενώπιον της κας 

Χ”Αθανασίου-Σιαμτάνη, που είναι ορισμένες 21/10/2021 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

 

1. Γονική Μέριμνα 262/20 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 18.11.21 ώρα 8.30.  Διάδικοι παρόντες. 

 

2. Γονική Μέριμνα 207/21 

Η κυρίως αίτηση και η μονομερής αίτηση ορίζονται για οδηγίες στις 8.11.21 ώρα 9.00.   

 

3. Διατροφή 116/21 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 7.12.21 ώρα 9.00.  Συμπλήρωση δικογράφων 

μέχρι τότε.  Να ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

 

4. Περιουσιακές Διαφορές 12/18 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται στις 7.12.21 ώρα 11.30 για ακρόαση. 

 

5. Διατροφή 149/21 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 7.12.21 ώρα 9.00.  Υπεράσπιση μέχρι τότε. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

20 Οκτωβρίου, 2021. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στις 21.10.2021 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

309/13 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Πρόκειται για 

παλαιά υπόθεση για την οποία θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό 

αφού προηγείται η ακρόαση της. 

620/15 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες για να δοθεί μια 

απάντηση από τους συνηγόρους για σκοπούς 

συμβιβασμού της υπόθεσης. 

240/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Έχει κοινοποιηθεί 

e-mail από τους συνηγόρους των Καθ’ ων η Αίτηση με το 

οποίο ζητείται αναβολή της ακρόασης για τον λόγο ότι 

προηγούνται παλαιότερες υποθέσεις του backlog για τις 

οποίες θα προετοιμαστούν.  Η πλευρά του Αιτητή δεν φέρει 

ένσταση στο αίτημα.  Η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 14.2.2022, 

η ώρα 9.30 π.μ. 

366/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Αιτείται αναβολής 

η πλευρά της Αιτήτριας για τον λόγο ότι η συνήγορος που 

χειρίζεται την υπόθεση για προσωπικούς ιατρικούς λόγους 

δεν θα είναι σε θέση να βρίσκεται στο Δικαστήριο.  Δεν 

υπάρχει ένσταση στο αίτημα.  Η ακρόαση της υπόθεσης 

αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 18.2.2022, 

η ώρα 9.30 π.μ. 

341/17 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

2/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση.  Οι συνήγοροι να 

είναι παρόντες στο Δικαστήριο για τον περαιτέρω 

προγραμματισμό της υπόθεσης. 

157/20 Η υπόθεση παρέμεινε για οδηγίες.  Οι συνήγοροι να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης, ως οι οδηγίες του Δικαστηρίου. 
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199/20 Υπάρχει αίτηση για παραμερισμό της απόφασης.  Υπάρχει 

και ενδιάμεση αίτηση για αναστολή εκτέλεσης του writ.  

Έχει κοινοποιηθεί e-mail από τον δικηγόρο του Αιτητή/ 

Καθ’ ου η Αίτηση στην ενδιάμεση Αίτηση, με το οποίο 

ενημερώνεται το Δικαστήριο για τις θέσεις τους σε σχέση 

με το προσωρινό διάταγμα.  Το Δικαστήριο ωστόσο, θα 

ήθελε όπως οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο 

προς επιβεβαίωση των όσων αναφέρουν. 

275/20 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Η υπόθεση έχει 

παραμείνει για οδηγίες.  Αναμένετο από τους συνηγόρους 

να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης.  Δεν έγινε καμία ενημέρωση, ως εκ τούτου 

οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

320/20 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30.  Η υπόθεση έχει 

παραμείνει για οδηγίες.  Αναμένετο από τους συνηγόρους 

να ενημερώσουν το Δικαστήριο για την περαιτέρω πορεία 

της υπόθεσης.  Δεν έγινε καμία ενημέρωση, ως εκ τούτου 

οι συνήγοροι να είναι παρόντες στο Δικαστήριο. 

 

 

Υ.Σ.  Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συνήγοροι επιθυμούν για σκοπούς συζήτησης ή 

διευθέτησης της υπόθεσης να είναι παρόντες στο Δικαστήριο κατά την ημερομηνία που 

είναι ορισμένη η υπόθεση, να το πράξουν, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του Δικαστηρίου.  

Προς ενημέρωση των συνηγόρων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της στενογράφου του 

Προέδρου έχει ως ακολούθως:   nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy
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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 είναι ορισμένες στις 

21/10/2021 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
Koin  

40/21 Στον φάκελο της υπόθεσης δεν υπάρχει ένορκη δήλωση 

επίδοσης της αίτησης στους Καθ’ ων η αίτηση 1. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 24/11/2021 η ώρα 

9.00πμ. 

16/21 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό. 

1/20 Η ακρόαση σχετικά με το ζήτημα παροχής περαιτέρω και 

καλύτερων λεπτομερειών αναβάλλεται χωρίς έξοδα, μετά 

από κοινό αίτημα των δύο πλευρών. 

Το πιο πάνω ζήτημα ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 

22/11/2021 η ώρα 9.00πμ. 

39/18 Η ακρόαση της υπόθεσης σήμερα αναβάλλεται μετά από 

κοινό αίτημα των δικηγόρων των δύο πλευρών. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 20/06/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

Έξοδα στην πορεία. 

222/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 08/12/2021 η ώρα 

9.00πμ. 

 

 

Όσες υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στο πιο πάνω πινάκιο, θα 

διεκπεραιωθούν με φυσική παρουσία των δικηγόρων κατά την ώρα που 

είναι ορισμένες. 

 

 

 

 

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ  ΠΙΝΑΚΙΟ 

με βάση τον Διαδικαστικό Κανονισμό με αρ.3137 ημερ. 17/9/21, σε σχέση με 

υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες την 21/10/21 

ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ. στη Λάρνακα.  

 

AΡ.  ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

76/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 19/1/22 η ώρα 9:00.  

Ονομαστικοί κατάλογοι μαρτύρων και Σ.Μ. να καταχωρηθούν 

μέχρι την 10/1/22.   

 

 

       

 

 

Όλες οι άλλες υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον του Δικαστηρίου την 21/10/21 

θα γίνουν με τη φυσική παρουσία όλων των πλευρών και συνεπώς όλοι να βρίσκονται 

στην αίθουσα του Δικαστηρίου την ώρα που είναι προγραμματισμένες οι υποθέσεις.   
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 21.10.2021 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε59/20 

Μονομερής αίτηση ημερ. 13.10.2021 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β της αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα.  Οι 

προθεσμίες που δόθηκαν στις 5.10.2021 ως προς την καταχώρηση έγγραφης 

μαρτυρίας παραμένουν ως έχουν.  Οι δικηγόροι του Καθ’ ου να ενημερώσουν τους 

δικηγόρους των Αιτητών για την έκδοση των υπό Α και Β διαταγμάτων.  

 

Κ*35/20   

Αίτηση αντεξέτασης ημερ. 7.7.2021 

Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η ενδιάμεση αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

19.1.2022 η ώρα 10 π.μ.  Να γίνουν τα δέοντα για την εξώδικη διευθέτηση της 

διαφοράς μέχρι τότε.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

                                                                    (Υπ.)  …….………………………. 

                                                                        Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


