
 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 14.1.2022 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ETAIΡΕΙΑ 

 

603/21 Αίτηση για Οδηγίες: Εφόσον έχουν γίνει οι δημοσιεύσεις δεν 

κρίνεται σκόπιμο να δοθούν οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες. 

   

Κυρίως Αίτηση:  Εκδίδονται διατάγματα ως οι παραγράφοι Α, Β 

και Γ της Αίτησης. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ. (τις οποίες 

επιλαμβάνεται σήμερα η κα Τ. Παρασκευαϊδου – Καρακάννα, Π.Ε,Δ 

λόγω ασθενείας του Θ. Θωμά, Π.Ε.Δ.), κατά την 14.01.2022 

 

 

2946/13 Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά 

Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid). Η υπόθεση ορίζεται για 

προγραμματισμό την 02.02.22 ώρα 9:00π.μ., για να δοθεί νέα 

ημερομηνία ακρόασης από το Θ. Θωμά, Π.Ε.Δ.   

 

514/21 Αίτηση Ημερομηνίας 30/11/21 - Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης 

λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid).  

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως η Αίτηση.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

1491/20 Αίτηση Ημερομηνίας 17/12/21 - Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης 

λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid).  

Το αίτημα εγκρίνεται.  Ο χρόνος παράτασης θα είναι όμως 20 

ημέρες και όχι 60 ημέρες.   

 

3577/16 Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά 

Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid). Η υπόθεση ορίζεται για 

προγραμματισμό την 03.02.22 ώρα 9:00π.μ.. 

 

Αίτηση Αρ. 

533/21 Κυρίως Αίτηση - Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης λόγω απουσίας 

του κ. Θ. Θωμά Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid). Η αίτηση 

εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. 

 

3027/16 Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά 

Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid). Τόσο οι Αιτήσεις ημερομηνίας 

10.06.21 και 14.06.21 όσο και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες 

28.02.22 ώρα 09:00 π.μ.. 
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549/15 Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά 

Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid). Η υπόθεση ορίζεται για 

προγραμματισμό την 07.02.22 ώρα 9:00π.μ. (Δεν υπήρξε 

οποιαδήποτε επικοινωνία των δικηγόρων με το Δικαστήριο). 

 

818/19 Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά 

Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid). Δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

επικοινωνία των δικηγόρων με το Δικαστήριο.  Η υπόθεση 

ορίζεται για προγραμματισμό την 14.02.22 η ώρα 9:00π.μ.. 

 

604/21 Επιλαμβάνομαι της υπόθεσης λόγω απουσίας του κ. Θ. Θωμά 

Π.Ε.Δ λόγω ασθένειας (covid). 

Αίτηση για οδηγίες -    Δίδονται οδηγίες όπως γίνουν 

δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα, μια Ελληνόφωνη και μια 

Αγγλόφωνη εφημερίδα, 15 ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού 

της κυρίως υπόθεσης.   

 Κυρίως Αίτηση – Ορίζεται για οδηγίες την 23.02.22 η ώρα 

09:00π.μ.. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 14.01.2022 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  1021/20 

Η Αίτηση ημερομηνίας 18.06.2021 ορίζεται για ακρόαση την 11.03.2022 ώρα 

11:00 με γραπτές αγορεύσεις.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής:  2598/17   

Ορίζεται για ακρόαση την 28.09.2022 ώρα 11:00.   

 

 

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

ΕΝΩΠΙΟΝ:  K. Κουνίδου, Α.Ε.Δ. 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων κατά την 14.01.2022 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

5964/13 

Ορίζεται για Ακρόαση την 27.5.2022 στις 10.30 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία αλλά όχι εναντίον της Ενάγουσας 

 

5664/14 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 10.6.2022 στις 10.30 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

2681/15 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 14.4.2022 στις 8.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

183/16 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 27.1.2022 στις 8.30 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.   

 

963/16 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 16.6.2022 στις 10.30 π.μ.   

 

1207/16 

Ορίζεται για Ακρόαση την 3.5.2022 στις 10.30 π.μ. 

 

1093/18 – Αίτηση ημερ. 19.11.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης του δικαιώματος 

καταχώρησης νέας.  Χωρίς έξοδα. 

 

 

1380/19 

Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης εγγράφων στους Εναγόμενους για 20 ημέρες από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται στις 24.2.2022 στις 8.30 π.μ. για σκοπούς 

συμμόρφωσης με τις πιο πάνω οδηγίες, για να δοθούν οδηγίες αναφορικά 



6 
 
με την κατάθεση του καταλόγου των μαρτύρων κάθε διαδίκου και τη 

σύνοψη της μαρτυρίας τους καθώς και τον ορισμό της υπόθεσης για 

ακρόαση.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

1696/19 

Ορίζεται για Ακρόαση την 21.9.2022 στις 10.30 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία εκτός εάν έχουν εξαντληθεί. 

 

1613/20 

Ορίζεται για Ακρόαση την 20.9.2022 στις 10.30 π.μ.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

67/21 – Αίτηση ημερ. 25.6.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται (λόγω καταχώρησης Ε/Υ).  Με 

έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση, πληρωτέα στο 

τέλος. 

 

230/21 – Αίτηση ημερ. 16.2.21, 7.6.21 και 2.11.21 

Τα διατάγματα Α και Β της αίτησης ημερ. 16.2.21 καθίστανται απόλυτα. 

Εκδίδεται απόφαση εναντίον της Εναγόμενης 2 ως το αιτητικό Δ της 

Έκθεσης Απαίτησης.   

(Από την πλευρά του Ενάγοντα δηλώνεται ότι η πλευρά της Εναγόμενης 2 

έχει ήδη συμμορφωθεί με τα εν λόγω διατάγματα μέσω της ένορκης 

δήλωσης ημερ. 13.4.21 της Λειτουργού της Εναγόμενης 2 κα Χ.Ε. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτητικά της Ε/Απαίτησης αποσύρονται ενόψει 

της πιο πάνω διευθέτησης και με βάση τις εν λόγω δηλώσεις της. 

Η κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα δικά της έξοδα και προηγούμενες  

διαταγές για έξοδα μεταξύ Ενάγοντα και Εναγόμενης 2 ακυρώνονται. 

Η αίτηση ημερ. 7.6.21 εναντίον της Εναγόμενης 1 αποσύρεται λόγω 

καταχώρησης Ε/Υπεράσπισης. 

Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Ενάγοντα και εναντίον της Εναγόμενης 

1, πληρωτέα στο τέλος. 

Η αίτηση ημερ. 2.11.21 ορίζεται για Ακρόαση στις 4.2.2022 στις 9.00 π.μ. 

Η αίτηση ημερ. 16.2.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 4.2.2022 στις 9.00 π.μ. 

Κατά την ημερομηνία ακρόασης οι συνήγοροι του Ενάγοντα και της 

Εναγόμενης 1 να είναι παρόντες. 
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430/21 – Αίτηση ημερ. 7.8.21 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται (λόγω καταχώρησης Ε/Υ).  Με 

έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση-Εναγόμενου 2, 

πληρωτέα στο τέλος. 

 

Αίτηση Πτώχευσης 2/21 – Αίτηση ημερ. 1.11.21 

Η αίτηση ημερ. 1.11.21 ορίζεται για τυχόν διευκρινίσεις στις 21.1.2022 

στις 9.00 π.μ.  Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 21.1.2022.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Διαχείριση 402/11 

Ορίζεται για έλεγχο στις 22.9.2022 στις 8.30 π.μ.  Τελικοί λογαριασμοί 

να κατατεθούν 15 ημέρες προηγουμένως και εάν δεν είναι εφικτό να 

καταχωρηθούν νέοι Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί επίσης 15 ημέρες 

προηγουμένως.  Σε περίπτωση που οι Τελικοί Λογαριασμοί κατατεθούν 

και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η Διαχείριση να τεθεί εκτός 

πινακίου.  Το Ε/Σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή να παραμείνει 

ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 

 

Αίτηση 40/21 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 8.4.2022 στις 8.30 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

Περί Ανικάνων 51/21 

Εκδόθηκε το διάταγμα (να ζητηθεί το πρακτικό) 

 

Περί Ανικάνων 53/21 

Εκδόθηκε το διάταγμα (να ζητηθεί το πρακτικό) 

 

Γεν. Αίτηση 378/16 – Αίτηση ημερ. 29.9.16 και 16.6.21 

Και οι δυο αιτήσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 17.3.2022 στις 8.30 π.μ.  

Ένσταση στην αίτηση ημερ. 16.6.2021 να καταχωρηθεί μέσα σε 20 ημέρες 

από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αίτηση/Έφεση 242/21 – Αίτηση ημερ. 22.10.21 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 17.1.2022 στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

14.1.2022 

 

 

Αρ. Αγωγής 1791/14 Προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 8.4.22 

η ώρα 11 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4005/15 Προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 27.6.22 

η ώρα 11 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 602/17 Προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση την 1.7.22 η 

ώρα 11 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 4869/14 Προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 11.4.22 

η ώρα 11 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 2746/14 Προγραμματίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 6.4.22 

η ώρα 11 π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 777/20 Εκδίδεται απόφαση εναντίον του Εναγόμενου ως 

ακολούθως: Υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 

Εναγόμενου ως οι παρ. (Α) (Β) και (Γ) της Έκθεσης 

Απαιτήσεως.  Περαιτέρω επιδικάζεται προς όφελος 

των Εναγόντων και εις βάρος του Εναγόμενου το 

ποσό των €2.350,00 ως έξοδα της αγωγής πλέον 

Φ.Π.Α. επί του εν λόγω ποσού.  Δεν επιδικάζονται 

έξοδα επίδοσης του κλητηρίου αφού ουδεμία 

μαρτυρία και αποδεικτικό στοιχείο έχει 

προσκομισθεί για το ύψος που κατέβαλαν προς 

τούτο οι Ενάγοντες.     
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Αρ. Αγωγής 3825/16 Αίτηση ημερ. 19.11.21 – Η Αίτηση ορίζεται για 

οδηγίες στις 18.3.22 ώρα 8.45 π.μ. Έκθεση 

Υπεράσπισης να  καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία και το 

αποτέλεσμα της αίτησης. 

 

Αρ. Αγωγής 1740/17 Ορίζεται για απόδειξη της αξίωσης του Ενάγοντα 

στις 16.3.22 η ώρα 9 π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί 

Έκθεση Υπεράσπισης μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 294/21 Αίτηση ημερ. 20.4.21 – Η αίτηση ορίζεται για 

απόδειξη ξανά στις 15.2.22 η ώρα 8.45 π.μ. εκτός 

αν καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης να 

καταχωρηθεί μέχρι και 5 καθαρές μέρες 

προηγουμένως. Ο χρόνος καταχώρησης της 

Υπεράσπισης επεκτείνεται μέχρι και 5 καθαρές 

μέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία και το 

αποτέλεσμα της αίτησης. 

 

Αρ. Αγωγής 108/19 Αίτηση ημερ. 17.12.21 (Μονομερής) – Εκδίδεται 

διάταγμα ως η Αίτηση, παράγραφος (Α).  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1682/21 Αίτηση ημερ. 19.11.21 – Η αίτηση ημερ. 19.11.21 

απορρίπτεται με έξοδα ως θα υπολογισθούν από 

τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 

Δικαστήριο, τα οποία θα πληρωθούν στο τέλος της 

διαδικασίας, υπέρ των αιτητών-εναγόντων και 

εναντίον της εναγόμενης. Κατά τα λοιπά να 

ακολουθηθούν οι Θεσμοί. 
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Αρ. Αγωγής 244/06 Αίτηση (Ανανέωση ΜΕΜΟ) ημερ. 1.12.21 – 

Εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η αίτηση και 

συνακόλουθα:  

- η ισχύς του ΜΕΜΟ ΕΒ 793/12 του Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού 

ανανεώνεται – επεκτείνεται για χρονικό 

διάστημα δέκα ετών, ήτοι από την 23.3.22 μέχρι 

και την 23.3.32 αμφοτέρων των ημερομηνιών 

συμπεριλαμβανομένων.   

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1558/06 Αίτηση (Ανανέωση ΜΕΜΟ) ημερ. 1.12.21 – 

Εκδίδεται το αιτούμενο Διάταγμα ως η παρ. (Α) της 

αίτησης και συνακόλουθα:  

- η ισχύς του ΜΕΜΟ ΕΒ 215/12 του Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού 

ανανεώνεται – επεκτείνεται για χρονικό 

διάστημα δέκα ετών, ήτοι από την 24.1.22 μέχρι 

και την 24.1.32 αμφοτέρων των ημερομηνιών 

συμπεριλαμβανομένων.   

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3211/16 Ορίζεται για  οδηγίες για να δηλωθεί τυχόν 

συμβιβασμός στις 31.3.22 η ώρα 9 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1793/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 5.7.22 η ώρα 11 π.μ.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία και αποτέλεσμα της 

Αγωγής εκτός αν έχουν ήδη καλυφθεί. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                     

Ημερομηνία: 14 Ιανουαρίου 2022 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 7487/2001 Για Αιτήτρια: PHC Tsangarides LLC 
Αίτηση ημερομηνίας 01.12.2021 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.  ΑΓΩΓΗ 2184/2005 Για Αιτήτρια: Ι. Κάττου για Γεώργιος Διογένους & Συνεργάτες 
ΔΕΠΕ, για Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3: Π. Μπενάκης 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 29.10.2020 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες/εξέταση την 07.04.2022 ώρα 
8:30π.μ., τυχόν ένσταση/ένορκη δήλωση προσκόμισης στοιχείων 
η οποία να καλύπτει του άρθρου 84 του Κεφ.6, μέχρι τότε. Έξοδα 
στην πορεία. Την ίδια ημέρα παραμένει για επίδοση η αίτηση στον 
Καθ’ ου η αίτηση 1. 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 5285/2012 Για Ενάγουσα: Chrysses Demetriades & Co LLC, για Εναγόμενο 1: 
Κ. Βλαδιμήρου, για Εναγόμενη 2: αυτοπροσώπως 
Η αγωγή παραμένει για Ακρόαση (τελικές αγορεύσεις) την 
31.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., σε περίπτωση που οι συνήγοροι 
επιθυμούν να αγορεύσουν. Ο φάκελος παραμένει στο Δικαστήριο. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 4741/2013 Για Ενάγουσα: Χρ. Ματθαίου, για Εναγόμενη: Ευαγόρας 
Αναστασίου & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για επίτευξη συμβιβασμού σήμερα, αλλά 
δεν υπήρξε εμφάνιση ούτε επικοινωνία. Ο φάκελος μένει στο 
Δικαστήριο μέχρι την 17.01.2022 ώρα 12:00μ. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 1270/2014 

ΑΓΩΓΗ 1309/2014 

Για Ενάγουσα: Μ.Α. Βασιλείου για Αντώνης Β. Βασιλείου & 
Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Α. Φλουρέντζου για Ε. 
Φλουρέντζου & Σία ΔΕΠΕ 
Οι συνενωμένες αγωγές παραμένουν για επίτευξη 
συμβιβασμού την 16.02.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Επειδή είναι από 
τις παλαιότερες, εάν θα πρέπει να εκδικαστεί τελικά οτιδήποτε, θα 
πρέπει να ενημερωθεί το Δικαστήριο, να προγραμματιστεί 
ανάλογα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 2032/2014 Για Ενάγοντα: Ευρ. Μιχαηλίδης για Α.Γ. Παφίτης ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους 1 και 2: Λ. Μαππουρίδου για Ρίκκος Μαππουρίδης & 
Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 3 και 4: Χρ. Αντωνίου για Γεώργιος 
Χαραλαμπίδης & Σία ΔΕΠΕ 
Η ακρόαση της αγωγής ολοκληρώθηκε με τη μαρτυρία του ΜΥ1 
(Εναγόμενου 4). Η ακρόαση ορίζεται για Ακρόαση (τελικές 
αγορεύσεις) την 08.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Οι αγορεύσεις να 
γίνουν γραπτώς, προς εξοικονόμηση χρόνου. Εάν θα γίνει χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα έχει τη δυνατότητα η μία πλευρά 
να δει τις αγορεύσεις της άλλης, και να δώσει τυχόν διευκρινίσεις 
εντός της ημέρας, για να εξαντλήσει την επιχειρηματολογία της. 
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7.  ΑΓΩΓΗ 2931/2014 Για Ενάγουσα: Χρήστος Πουργουρίδης & Σία ΔΕΠΕ, Εναγόμενοι: 
καμία εμφάνιση 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Απόδειξη. Ένορκη δήλωση απόδειξης 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Έχω εξετάσει τη μαρτυρία που 
προσκομίστηκε, που είναι αναντίλεκτη, και κρίνω ότι επαρκεί για 
την απόδειξη της απαίτησης. Εκδίδεται απόφαση υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1, 2 και 3, αλληλέγγυα 
και/ή κεχωρισμένα, ως η παράγραφος 7Α της ένορκης δήλωσης, 
πλέον για τα έξοδα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
εγκριθούν από το Δικαστήριο. Εκδίδονται διάταγμα και 
δήλωση ως οι παράγραφοι 7Β και 7Β της ένορκης δήλωσης. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 3407/2014 Για Ενάγουσα: Φ. Βερεσιέ, για Εναγόμενη: Ε. Νικολαΐδου 
Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 31.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Η υπόθεση 
είναι παλαιά και θα πρέπει να δούμε εάν/τι μένει να εκδικαστεί και 
να ακουστεί η μαρτυρία της. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3408/2014 Για Ενάγουσα: Φ. Βερεσιέ, για Εναγόμενη: Ε. Νικολαΐδου 
Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 31.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Η υπόθεση 
είναι παλαιά και θα πρέπει να δούμε εάν/τι μένει να εκδικαστεί και 
να ακουστεί η μαρτυρία της. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 3525/2014 Για Ενάγουσα: Ευ. Φ. Τσολάκη για Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία 
ΔΕΠΕ, Εναγόμενο: καμία εμφάνιση 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Απόδειξη. Ένορκη δήλωση απόδειξης 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Έχω εξετάσει τη μαρτυρία που 
προσκομίστηκε, που είναι αναντίλεκτη, και κρίνω ότι επαρκεί για 
την απόδειξη της απαίτησης. Εκδίδεται απόφαση υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου ως η παράγραφος 40 της 
ένορκης δήλωσης. 
 

11.  ΑΓΩΓΗ 3875/2014 Για Ενάγουσα: Ι. Γιορδαμλής για Harneys Aristodemou Loizides 
Yiolitis LLC, για Εναγόμενους 1-4: Ν. Δημητρίου για Δημόκριτος 
Αριστείδου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 16.02.2022 ώρα 
8:30 π.μ., να ενημερωθεί το Δικαστήριο εάν/τι θα εκδικαστεί για 
να παρουσιαστεί η μαρτυρία της σε άμεσο χρόνο, είναι παλαιά 
υπόθεση και οι προσπάθειες διευθέτησης αναφέρθηκαν και την 
29.06.2021 που ήταν ορισμένη για ακρόαση η υπόθεση. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 34/2015 Για Ενάγουσα: PHC Tsangarides LLC, για Εναγόμενο: Γιάννης 
Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείρισης & 
προγραμματισμός) 07.04.2022 ώρα 8:30 π.μ., οι δικηγόροι 
που θα την χειριστούν να εμφανιστούν για να γίνει ουσιαστική 
μνεία, έξοδα στην πορεία. Εκείνη την ημέρα, εάν μπορούν να 
κατατεθούν έγγραφα ή παραδεκτά γεγονότα.  
 

13.  ΑΓΩΓΗ 2823/2015 Για Ενάγουσα: Χαράλαμπος Γαλανός ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Π. 
Κυριακίδου, Ν. Μετζιτικος ΔΕΠΕ 
Η αγωγή ορίζεται για Προγραμματισμό την 16.02.2022 ώρα 
8:30 π.μ., μέχρι τότε να λυθούν τυχόν θέματα εκπροσώπησης γιατί 
η υπόθεση είναι παλαιά και θα οριστεί για να παρουσιαστεί η 
μαρτυρία της σε άμεσο χρόνο. 
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14.  ΑΓΩΓΗ 861/2016 Για Ενάγουσα: Ανδρέας Γ. Παναγιώτου & Σία ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους 1 & 2: Γαβριηλίδης & Τιμοθέου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 
3: Μιχαλάκη, Πιτσιλλίδου & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση, αφορά σε τραπεζικό χρέος. 
Το Δικαστήριο θα είναι απασχολημένο με την ακρόαση της αγωγής 
2032/2014 και επειδή, με βάση τη συναπόφαση του Δικηγορικού 
Συλλόγου Λεμεσού και των δικαστών του Ε.Δ. Λεμεσού 
ημερομηνίας 11.01.2022 για τη διαχείριση των υποθέσεων ενόσω 
διαρκεί η έξαρση της πανδημίας, δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα οι 
δικηγόροι, δεν υπήρξε εμφάνιση σήμερα. Το Δικαστήριο θέλει να 
γίνει ουσιαστική μνεία πριν προχωρήσει με ακρόαση μαρτυρίας. . 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμό) την 07.04.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Εκείνη την 
ημέρα, να εμφανιστούν στο Δικαστήριο οι δικηγόροι που 
χειρίζονται την υπόθεση, και μπορούν να λάβουν αποφάσεις σε 
σχέση με τη μαρτυρία/επίδικα θέματα. Σε περίπτωση που θα γίνει 
χρήση αναδομημένων καταστάσεων λογαριασμού, να ετοιμαστούν 
και να δοθούν στην άλλη πλευρά ως τότε. Η πλευρά των 
Εναγόμενων να είναι έτοιμη να υποδείξει τυχόν χρεώσεις που 
αμφισβητεί, για να συγκεκριμενοποιηθούν τα επίδικα θέματα 
(Δ.19,κ.27 ΚΠΔ). Έξοδα στην πορεία. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 3066/2016 Για Ενάγοντα: Στέλιος Κ. Στυλιανού, για Εναγόμενους: ΓΕ 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 22.11.2022 ώρα 10:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία.  
 

16.  ΑΓΩΓΗ 1892/2017 Για Ενάγοντα: Αγαθοκλέους-Νεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Φωκάς Σ. Σωφρονίου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό την 16.02.2022 ώρα 
8:30 π.μ., μέχρι τότε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα εκπροσώπησης της 
Εναγόμενης (σημ.: δεν υπάρχει απόσυρση/αλλαγή των δικηγόρων 
της στον φάκελο του Δικαστηρίου). 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 2813/2017 Για Ενάγουσα: Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους: Marios A. Sofroniou LLC 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού την 
07.04.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 836/2018 Για Ενάγοντες: Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Α. 
Νικολάου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Φελλάς & Χρίστου 
ΔΕΠΕ 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.11.2022 ώρα 10:30 π.μ., 
έξοδα στην πορεία. Τυχόν παραδεκτά γεγονότα/έγγραφα να γίνουν 
πριν από την ακροαματική διαδικασία. Εάν θα χρησιμοποιηθούν 
δηλώσεις βάσει του άρθρου 25 Κεφ.9, να δοθούν στην άλλη 
πλευρά το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως. Χρόνοι για κάθε 
μάρτυρα θα καθοριστούν πριν την έναρξη της ακροαματικής 
διαδικασίας. Εάν υπάρχουν ζητήματα νομικά σε κοινή πραγματική 
βάση που επηρεάζουν την πορεία της υπόθεσης και θα ήταν 
επιθυμητό να αποφασιστούν, μπορεί να γίνει στο μεσοδιάστημα, 
κατόπιν αίτησης. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1566/2018 Για Ενάγοντες: Ανδρέου για Χ.Π. Ιωάννου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: 
Ματθαίου για Chrysses Demetriades & Co LLC 
Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ των Εναγόντων και 
εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €11.500,00, πλέον 
νόμιμος τόκος από σήμερα (από το ποσό αυτό δηλώνεται πως το 
ποσό των €1.500 είναι έξοδα διαχείρισης), πλέον για το ποσό των 
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εξόδων της αγωγής ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των 
€2.500,00 πλέον Φ.Π.Α., πλέον νόμιμος τόκος από σήμερα, 
προηγούμενες διαταγές ακυρώνονται. Το ποσό της απαίτησης και 
τα έξοδα να πληρωθούν απευθείας στους δικηγόρους των 
διαχειριστών. Η ημερομηνία 09.03.2022 ακυρώνεται.  
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1886/2018 Για Ενάγοντα: Χρήστος Πουργουρίδης & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: 
Θ. ΠΛ. Στυλιανού 
Η αγωγή είναι ορισμένη για ακρόαση, αφορά σε απαίτηση για 
αποζημιώσεις για επίθεση που ο Ενάγων ισχυρίζεται πως έγινε το 
2014, υπάρχει ανταπαίτηση. Ενόψει του ότι σήμερα το Δικαστήριο 
θα είναι απασχολημένο με τη συνέχιση της ακρόασης / 
ολοκλήρωση της αγωγής 2032/2014, δεν ενημερώθηκαν οι 
συνήγοροι να εμφανιστούν, με βάση τη συναπόφαση του 
Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού με τους δικαστές του Ε.Δ. 
Λεμεσού ημερομηνίας 11.01.2022. Λόγω της φύσης της υπόθεσης, 
θα παραμείνει για ακρόαση. Με βάση το πρόγραμμα του 
Δικαστηρίου, η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 24.11.2022 
ώρα 10:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 2049/2018 Για Ενάγουσα: Π. Παυλάκη, για Εναγόμενους: Σ. Χατζηγιώρκη 
Εντός περαιτέρω 30 ημερών η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι να 
προβούν σε ανταλλαγή των εγγράφων τους που έχουν τύχει 
αποκάλυψης. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, εντός 30 ημερών από 
σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα. 
Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τον δικό τους 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε 
μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για 
Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 07.04.2022 
ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 20/2019 Για Ενάγουσα: Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για Ακρόαση. Το Δικαστήριο θα είναι 
απασχολημένο με την συνέχιση/ολοκλήρωση της ακρόασης της 
αγωγής 2032/2014 που αφορά σε λίβελο και οι συνήγοροι εκείνης 
ενημέρωσαν ότι είναι έτοιμοι, συνεπώς δεν έχει ενημερώσει 
έγκαιρα για την ακρόαση αυτής της αγωγής, που είχε επίσης 
προγραμματίσει να αρχίσει σήμερα (και είναι σύντομης εκδίκασης), 
σύμφωνα με τη συναπόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού 
και των δικαστών του Ε.Δ. Λεμεσού ημερομηνίας 11.01.2022 για 
τη διαχείριση των υποθέσεων ενόσω διαρκεί η έξαρση της 
πανδημίας Covid-19. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση 
& προγραμματισμό) την 07.04.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Εκείνη 
την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική μνεία. Οι συνήγοροι που χειρίζονται 
την υπόθεση να εμφανιστούν. Τυχόν παραδεκτά 
έγγραφα/γεγονότα να γίνουν τότε. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 1408/2019 Για Αιτήτρια: Στέλιος Κ. Στυλιανού 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 22.01.2020 
Όταν είχε εκτελεστεί με δυσκολία ένταλμα σύλληψης (βρίσκεται 
σε άλλη πόλη) που είχε εκδοθεί εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση, την 
23.10.2020, ο Καθ’ ου η αίτηση προσήλθε στο Δικαστήριο με 
αναπηρικό καροτσάκι, όπου διαπιστώθηκε πως, εκτός από τα 
κινητικά προβλήματά του, υπήρχε τύφλωση και διάφορα άλλα 
προβλήματα υγείας του, πέραν της ηλικίας του, συνεπεία των 
οποίων δεν εργάζεται και δεν έχει περιουσία ή εισοδήματα από τα 
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οποία να μπορεί να διατεθεί κάποιο ποσό για την εξόφληση του 
χρέους. Η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να κινηθεί και να 
εξασφαλίσει έγγραφα. Δόθηκε χρόνος στην πλευρά της Αιτήτριας, 
να προσκομίσει κάποια μαρτυρία για την απόδειξη της αίτησής της 
ή, εάν πιστεύει πως ο Καθ’ ου η αίτηση πρέπει να συλληφθεί εκ 
νέου και να εξεταστεί προφορικά, να προχωρήσει ανάλογα 
(ενεργοποίηση νέου εντάλματος). Παρά τον αρχικό ισχυρισμό της 
Αιτήτριας ότι ο Καθ’ ου η αίτηση μπορεί να πληρώνει €40,00 και 
ήταν γνωστό εξ αρχής ότι ήταν τυφλός, δεν φαίνεται ενώπιον του 
Δικαστηρίου τούτη η δυνατότητα. Με τα ενώπιον του Δικαστηρίου 
δεδομένα, ο Καθ’ ου η αίτηση δεν μπορεί να πληρώνει κανένα ποσό 
τον μήνα. Η αίτηση απορρίπτεται, άνευ βλάβης του δικαιώματος 
της Αιτήτριας, εάν εξεύρει κάποια μαρτυρία που να ανατρέπει αυτή 
την εικόνα που δημιούργησε η παρουσία του καθ’ ου η αίτηση στο 
δικαστήριο, δίνοντας βάση στο Δικαστήριο να διεξάγει περαιτέρω 
εξέταση, να υποβάλει νέα αίτηση. Τα έξοδα επιδικάζονται προς 
όφελος της Αιτήτριας (είχε δικαίωμα να προβεί σε αυτή την αίτηση 
ανεξαρτήτως του αποτελέσματος) και εναντίον του Καθ’ ου η 
αίτηση, στο ποσό των €115,00 πλέον Φ.Π.Α. πλέον €30,00 έξοδα 
επίδοσης. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 283/2020 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: E. Economides Kranos & Co LLC 
Αίτηση ημερομηνίας 17.12.2021 για ανανέωση κλητηρίου 
Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που συνοδεύει, 
ικανοποιούμαι ότι μπορεί να εκδοθεί το αιτούμενο διάταγμα. Α. Ο 
χρόνος για την ανανέωση του κλητηρίου εντάλματος επεκτείνεται 
μέχρι σήμερα. Β. Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου η ισχύς του 
Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής επεκτείνεται για σκοπούς 
επίδοσής του στην Εναγόμενη, για περαιτέρω 6 μήνες από σήμερα. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 792/2020 Για Ενάγοντα: Σ. Α. Θωμά ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Νικόλας 
Μπολώτος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Το Δικαστήριο έδωσε ευκαιρίες να συζητηθεί ουσιαστικά η 
υπόθεση, που όμως δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ο Εναγόμενος δεν έχει 
συμμορφωθεί ούτε με τις προδικαστικές οδηγίες που δόθηκαν κατ’ 
επανάληψη, και το αίτημά του είναι σήμερα η υπόθεση να οριστεί 
για Ακρόαση. Εφόσον το Δικαστήριο έχει να ακούσει μόνον τη 
μαρτυρία του Ενάγοντος και η υπόθεση αφορά σε 
ενοίκια/ανάκτηση, δεν υπάρχει λόγος να μην ακούσει σε σύντομο 
χρόνο την υπόθεση. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 
22.03.2022 ώρα 10:00 π.μ. και μέχρι την 11:00 π.μ.. Σε 
περίπτωση που θα γίνει χρήση γραπτής δήλωσης από τον 
Ενάγοντα, για σκοπούς κυρίως εξέτασης βάσει του άρθρου 25 του 
Κεφ.9, να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες 
προηγουμένως.  
 

26.  ΑΓΩΓΗ 1473/2020 Για Ενάγουσα: Giorgos Landas LLC, για Εναγόμενο: Θεοχαρίδου Κ. 
Καλυψώ & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για Οδηγίες, έχει 
ολοκληρωθεί η προδικασία. Αφορά σε απαίτηση για τραπεζικά χρέη 
(τρεχούμενος και δάνειο) με ενυπόθηκες εξασφαλίσεις. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 
07.04.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Εκείνη την ημερομηνία, θα γίνει 
ουσιαστική μνεία, με βάση ό,τι προέκυψε κατά την προδικασία, με 
σκοπό τον περιορισμό των επιδίκων θεμάτων / έκταση μαρτυρίας. 
Εάν θα χρησιμοποιηθούν αναδομημένες καταστάσεις λογαριασμών 
στην ακρόαση, να ετοιμαστούν και να δοθούν στην άλλη πλευρά 
μέχρι τότε. Η πλευρά της Ενάγουσας να εξηγήσει γιατί προτίθεται 



16 
 

να φέρει 15 υπαλλήλους της για να αποδείξει την απαίτησή της. 
Ενδεχομένως να ζητηθούν συγκεκριμενοποιήσεις των επιδίκων 
θεμάτων βάσει της Δ.19,κ.27 ΚΠΔ. Έξοδα στην πορεία. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 1525/2020 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Γεώργιος Διογένους & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, 
για Εναγόμενους 2, 3, 4, 5, 7 & 9 / Καθ’ ων η αίτηση: Μ. Χρ. 
Πογιατζής 
Αίτηση ημερομηνίας 05.07.2021 για απόφαση v. Εναγόμενων 2, 3, 
4, 5, 7 & 9 λόγω παράλειψης ΕΥ 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 2, 3, 4, 5, 7 & 9, όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 3098/2020 Για Ενάγουσα: Χρήστος Χατζηλοΐζου & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: 
Ρ. Ροδοσθένους 
Η αγωγή είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, αφορά σε 
απαίτηση €4.630,60 βάσει τιμολογίων που αμφισβητείται, χωρίς να 
αμφισβητείται γενικά η συνεργασία των μερών, υπάρχουν 
ισχυρισμοί υπεράσπισης και προδικαστικές ενστάσεις. Είχαν δοθεί 
οδηγίες για ένορκες αποκαλύψεις εγγράφων την 14.10.2021. Στον 
φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχουν ένορκες δηλώσεις 
αποκάλυψης εγγράφων. Η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι να 
καταχωρήσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εντός 
περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες, 
εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει 
ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του 
κάθε μάρτυρα. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι (εάν θα προσκομίσουν 
προφορική μαρτυρία) να καταχωρίσουν τον δικό τους ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 
περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
(διαχείριση & προγραμματισμός) την 07.04.2022 ώρα 8:30 
π.μ., έξοδα στην πορεία. Εκείνη την ημέρα, θα γίνει ουσιαστική 
μνεία. 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 923/2021 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Γ. Κ. Στυλιανού, για Εναγόμενο 1: καμία 
εμφάνιση, για Εναγόμενη 2/Καθ’ ης η αίτηση: Λ. Περέντος 
Αίτηση ημερομηνίας 05.07.2021 για απόφαση v. Εναγόμενης 2 
λόγω παράλειψης ΕΥ 
Ένορκη δήλωση απόδειξης αναφορικά με την Εναγόμενη 2 
σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Δίδεται άδεια για καταχώριση 
συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης, με την οποία να 
προσκομιστεί το έγγραφο της συμφωνίας ενοικίασης ημερομηνίας 
25.01.2017 και η επιστολή τερματισμού ημερομηνίας 02.12.2020 
και η ένορκη δήλωση επίδοσής της. Περαιτέρω, να αναφερθεί κατά 
πόσο η ενοικίαση αυτή δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του νόμου που 
διέπει το ενοικιοστάσιο, επειδή φαίνεται από τα ενώπιον του 
Δικαστηρίου δεδομένα να εκκρεμεί και μία αίτηση ενοικιοστασίου 
με αριθμό Ε35/2021. Η αίτηση ορίζεται για περαιτέρω Απόδειξη 
την 14.02.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Ενόψει της μη προώθησης 
υπεράσπισης από πλευράς της Εναγόμενης 2, το Δικαστήριο 
επιλαμβάνεται και της αγωγής αναφορικά με τον Εναγόμενο 1 
βάσει της κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας ημερομηνίας 
14.09.2021, που είχε μείνει εκτός πινακίου. Η κλήση για οδηγίες 
ημερομηνίας 14.09.2021 είχε επιδοθεί στον συνήγορο του 
Εναγόμενου 1 που την 14.10.2021 έχει αποσυρθεί από την 
εκπροσώπηση του Εναγόμενου 1. Τότε δεν ήταν ορισμένη η αγωγή 
ενώπιον του Δικαστηρίου αλλά μόνον η αίτηση για απόφαση, και ο 
Εναγόμενος 1 δεν φαίνεται να ενημερώθηκε για την ημερομηνία 
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20.12.2021, που ήταν ορισμένη για πρώτη φορά η αγωγή βάσει 
της κλήσης για οδηγίες (που έμεινε εκτός πινακίου). Η αγωγή 
ορίζεται για Απόδειξη αναφορικά με τον Εναγόμενο 1 την 
14.02.2022 ώρα 8:30 π.μ. (στον φάκελο του Δικαστηρίου 
υπάρχει ένορκη δήλωση απόδειξης και για τον Εναγόμενο 1, της 
οποίας όμως το Δικαστήριο θα επιληφθεί την 14.02.2022 όπως και 
τυχόν συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης). Δίδονται οδηγίες στον 
Πρωτοκολλητή να ενημερώσει τον Εναγόμενο 1 για την 
ημερομηνία 14.02.2022 ώρα 8:30 π.μ. ότι, σε περίπτωση 
παράλειψης εμφάνισής του εκείνη την ημερομηνία και ώρα, 
δυνατόν να εκδοθεί δικαστική απόφαση εναντίον του ως η 
απαίτηση των Εναγόντων. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 1340/2021 Για Αιτήτρια: Στέλιος Κ. Στυλιανού & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 19.11.2021 
Η αίτηση ορίζεται για επίδοση την 07.04.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

   

 
1. Πρώτες εμφανίσεις: Διεξάγονται χωρίς φυσική παρουσία, εκτός εάν ζητηθεί ή εάν χρειάζεται διαφορετικά.  
2. Ακροάσεις: Οι εμφανίσεις είναι υποχρεωτικές, εκτός εάν το Δικαστήριο ειδοποιήσει διαφορετικά. Οι δικηγόροι που 

εμφανίζονται για Ακρόαση θα πρέπει να είναι σε θέση να συζητούν τα επίδικα θέματα και να προβαίνουν σε χειρισμούς για 
την παρουσίαση μαρτυρίας όταν ζητηθεί.  

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

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

 
Υποθέσεις Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ. που έχουν προτεραιοποιηθεί με βάση τη χρονολογική τους σειρά/επίδικα θέματα 

 

Α/Α Υπόθεση Είδος Δικάσιμος Κατάσταση 

     

1.  Αγωγή 1927/2013 Χρηματική 20.01.2022 Πρέπει να περατωθεί 

2.  Αγωγή 3765/2013 Παράβαση σύμβασης 19.01.2022 Συνεχιζόμενη 

3.  Αγωγή 4741/2013 Χρηματική ΧΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί – ίσως διευθετηθεί 

4.  Αγωγή 5791/2013 Ατύχημα 23.03.2022 Πρέπει να περατωθεί 

5.  Αγωγή 5842/2013 Χρηματική ΧΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

6.  Αγωγή 29/2014 Δάνειο ΧΧΧX Πρέπει να περατωθεί 

7.  Αγωγή 183/2014 Χρηματική 15.02.2022 Συνεχιζόμενη 

8.  Αγωγή 348/2014 Παράβαση σύμβασης 08.02.2022 Συνεχιζόμενη 

9.  Αγωγή 732/2014 Παράβαση σύμβασης 31.01.2022 Πρέπει να περατωθεί 

10.  Αγωγή 1015/2014 Ατύχημα 02.03.2022 Πρέπει να περατωθεί 

11.  Αγωγή 1881/2014 Κληρονομικά 07.02.2022 Πρέπει να περατωθεί 

12.  Αγωγή 2032/2014 Λίβελος 14.01.2022 Ολοκληρώθηκε την 14.01.2022 

13.  Αγωγή 2259/2014 Χρέος 24.01.2022 Θα αρχίσει 

14.  Αγωγή 2647/2014 Ιατρική αμέλεια 02.02.2022 Πρέπει να περατωθεί 

15.  Αγωγή 2933/2014 Ατύχημα 28.02.2022, 10:30 Πρέπει να περατωθεί 

16.  Αγωγή 3917/2014 Ασφαλιστικό συμβόλαιο 18.03.2022 
29.03.2022 

Πρέπει να περατωθεί 

17.  Αγωγή 3854/2014 Αστυνομική βία XXXX Συνεχιζόμενη 

18.  Αγωγή 4240/2014 Λίβελος 11.02.2022 Πρέπει να περατωθεί 

19.  Αγωγή 4361/2014 Απάτη/Ψευδείς παρ. ΧΧΧΧ Συνεχιζόμενη 

20.  Αγωγή 4446/2014 Παράβαση σύμβασης 16.03.2022 – 10:30  Πρέπει να περατωθεί 

21.  Αγωγή 2615/2015 Παράβαση σύμβασης 17.02.2022 – 10:30 Συνεχιζόμενη 

22.  Αγωγή 3714/2015 Παράβαση σύμβασης 05.04.2022 – 10:30 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 

23.  Αγωγή 896/2016 Παράβαση σύμβασης 22.02.2022 – 10:30 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 

24.  Αγωγή 444/2017 Παράβαση σύμβασης 10.03.2022 – 10:30 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης  

25.  Αγωγή 1540/2019 Παράβαση σύμβασης 09.02.2022 – 9:00 – 10:00 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 
 

 

 

 

 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy
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 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: X. Μ. Καραπατάκης, Ε.Δ. Ημερομηνία: 14.1.2022 Σημαντική 

Ανακοίνωση σε σχέση με τη λειτουργία του Δικαστηρίου:  

Όλες οι αγωγές που είναι ορισμένες για συνέχιση της ακρόασης και όλες οι 
αγωγές μέχρι και το 2015  θα διεξάγονται κανονικά και η φυσική παρουσία των 

δικηγόρων στο Δικαστήριο είναι αναγκαία.   

Στις υπόλοιπες αγωγές που είναι ορισμένες για ακρόαση, οι δικηγόροι και οι 
διάδικοι δεν θα  προσέρχονται στο Δικαστήριο εκτός αν ενημερωθούν περί του 

αντιθέτου από το Δικαστή. Η  ενημέρωση θα γίνεται πριν την ημέρα ορισμού της 
υπόθεσης, εντός εύλογου χρόνου.   

Οι ακροάσεις των Αιτήσεων θα διεξάγονται κανονικά.   

Οι πρώτες εμφανίσεις θα διεξάγονται με τη χρήση του περί Ηλεκτρονικής 

Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονικής  Επικοινωνίας) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 

και του πληροφοριακού συστήματος i – justice.  Η φυσική παρουσία των 
δικηγόρων στο Δικαστήριο είναι αναγκαία μόνο σε αιτήσεις παρακοής 

και  μηνιαίων δόσεων, όπου εμφανίζονται διάδικοι.  

Εφαρμόζεται ο περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 
Διαδικαστικός  Κανονισμός του 2021.  
 

ΑΡ. 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 
1.  

Αρ. Αγ. 592/20  Η αγωγή ορίζεται  στις 09.03.22 στις  9:00π.μ. για 
περαιτέρω οδηγίες δυνάμει της Δ.30.  Η προθεσμία 
για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από μέρους 
Εναγόντων παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών 
από σήμερα. Τα σημερινά έξοδα στην πορεία σε 
καμία περίπτωση εναντίον Εναγομένων.  

2.  Αρ. Αγ. 
4764/15  

Η αγωγή ορίζεται στις 09.03.22 στις  09:00π.μ. για 
οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία. 

3.  Αρ. Αγ. 
2605/20  

Η αγωγή ορίζεται στις 20.04.22 στις  09:00π.μ. για 
οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες στην πλευρά Ενάγουσας 
όπως εντός 45 ημερών από σήμερα προβεί σε 
κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας, ακολούθως εντός περαιτέρω 45 
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ημερών η πλευρά των Εναγομένων. Έξοδα στην 
πορεία. 

4.  Αρ. 
Παραπομπής 

58/19  

Η παραπομπή ορίζεται στις 10.03.22 στις 09:00π.μ. 
για οδηγίες.  Η προθεσμία για την κατάθεση 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας από μέρους της αποζημιούσας αρχής 
παρατείνεται για περαιτέρω 45 ημερών από 
σήμερα.  Έξοδα στην πορεία  

 

5.  Αρ. Αίτ. 
581/21  

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

6.  Αρ. Αγ. 
838/18  

Η αίτηση ημερ. 01.12.20 ορίζεται στις 24.02.2022 στις 
9:00π.μ.. για οδηγίες.  Ένσταση από Καθ’ ου η αίτηση να 
καταχωρηθεί μέχρι 21.02.22. Έξοδα στην πορεία.  
Η αίτηση ημερ. 02.12.20 ορίζεται στις 24.02.22 στις 
09:00π.μ. για οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.  

7.  Αρ. Αγ. 
1733/20  

Η αίτηση ημερ. 29.12.20 ορίζεται στις 10.03.2022 στις 
9:00π.μ.. για Επίδοση για Καθ’ ων η αίτηση και Οδηγίες. 
Χωρίς έξοδα σήμερα. 

8.  Αρ. Αγ. 
1869/21  

Η αίτηση ημερ. 17.12.21 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ Εναγόντων και εναντίον εναγομένων, 
όπως αυτά θα υπολογισθούν από τον Πρωτοκολλητή 
και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι 
εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. 

9.  Αρ. Αγ. 
921/18  

Η αγωγή ορίζεται στις 09.03.2022 στις 09:00π.μ. για 
οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία 

10.  Αρ. Αγ. 
5830/14 

Η αγωγή ορίζεται στις 11.04.2022 στις 11:00π.μ. για 
ακρόαση.  Έξοδα στην πορεία  

11.  Αρ. Αγ. 
214/21  

Η αίτηση ημερ. 03.11.2021 ορίζεται στις 21.01.22 στις 
09:00π.μ. για οδηγίες.  Χωρίς έξοδα σήμερα. Να 
εμφανιστούν οι δικηγόροι των πλευρών.  

12.  Αρ. Αγ. 
1926/20  

Απόφαση επιφυλάσσεται. 

 X.M. Καραπατάκης, Ε.Δ.  
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Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                                 Ημερομηνία: 14.01.2022 

Σημαντική Ανακοίνωση σε σχέση με τη λειτουργία του Δικαστηρίου: 

• Όλες οι αγωγές που είναι ορισμένες για συνέχιση της ακρόασης και όλες οι αγωγές μέχρι και 

το 2015 θα διεξάγονται κανονικά και η φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο 

είναι αναγκαία. 

• Στις υπόλοιπες αγωγές που είναι ορισμένες για ακρόαση, οι δικηγόροι και οι διάδικοι δεν θα 

προσέρχονται στο Δικαστήριο εκτός αν ενημερωθούν περί του αντιθέτου από το Δικαστή. Η 

ενημέρωση θα γίνεται πριν την ημέρα ορισμού της υπόθεσης, εντός εύλογου χρόνου. 

• Οι ακροάσεις των ενδιάμεσων αιτήσεων θα διεξάγονται κανονικά. 

• Οι πρώτες εμφανίσεις θα διεξάγονται με τη χρήση του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 

(Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 και του πληροφοριακού 

συστήματος i – justice.  Η φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο είναι αναγκαία 

μόνο σε αιτήσεις παρακοής και μηνιαίων δόσεων, όπου εμφανίζονται διάδικοι. 

  

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Εταιρική Αίτηση 
440/21 
 
 

Η Αίτηση ημερομηνίας 17.12.21 ορίζεται για Ακρόαση 
στις 16.02.22 και ώρα 8.30 π.μ.. Οι δικηγόροι να είναι 
παρόντες στο Δικαστήριο είτε ετοιμάσουν γραπτές 
αγορεύσεις είτε όχι. 
Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται την ίδια μέρα για Οδηγίες. Το 
προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε. 
Έξοδα στην πορεία. 
 

2. 1903/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 08.02.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Οι διάδικοι να τοποθετηθούν γραπτώς ή να 
αποταθούν αναλόγως στο Δικαστήριο αναφορικά με το 
ζήτημα των λεπτομερειών.  Τα έξοδα στην πορεία.  

3. 478/21 Η αίτηση ημερ. 11.10.21 ορίζεται στις 27.01.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 
παρόντες και να τοποθετηθούν αναφορικά με την τύχη 
της αίτησης δεδομένης της έγκρισης της αίτησης 8.11.21 
και της έκδοσης διατάγματος στις 16.11.21.  Τα έξοδα 
στην πορεία.  

4. 5278/15 Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 23.06.22 στις 
11:00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα. 

5. 1323/21 Η αίτηση ημερ. 19.11.21 ορίζεται στις 08.04.22 στις 
09:00 π.μ.  για επίδοση.  Τα έξοδα στην πορεία.  

               

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



21 
 

6. 693/21 Η αίτηση ημερ. 23.09.21 ορίζεται στις 28.03.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Δεν ανευρέθηκε η ένσταση στην 
αίτηση 23.09.21 στο φάκελο του Δικαστηρίου.  Τα έξοδα 
στην πορεία.  

7. 2717/19 Η Αγωγή ορίζεται στις 21.03.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων (από μέρους του Εναγόμενου) παρατείνεται 
για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Τα έξοδα στην 
πορεία.  

8. 1164/19 Η Αγωγή ορίζεται στις 21.03.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Δεν δίδονται νέες οδηγίες.  Άμεσα 
εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Οι δικηγόροι να 
προσέλθουν στο Δικαστήριο και να τοποθετηθούν σε 
σχέση με τις εκκρεμείς διαδικασίες.  Τα έξοδα στην 
πορεία.  

9. 1213/19 Η Αγωγή ορίζεται στις 04.04.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες στις πλευρές όπως εντός 60 
ημερών από σήμερα προβούν σε  ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 
εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης, να 
επισυναφθούν στους καταλόγους τους.  Τα έξοδα στην 
πορεία.   

10. 5357/15 Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 22.06.22 
στις 11:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα.  

11. 808/21 Η αίτηση ημερ. 06.07.21 ορίζεται στις 24.03.22 στις 
09:00 για απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 
από τον Εναγόμενο το αργότερο 10 μέρες 
προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία. 

12. Γεν. Αιτ. 707/13 Η αίτηση ημερ. 13.10.21 ορίζεται στις 24.02.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Τυχόν ένσταση από τον Καθ’ ου 
να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

13. 3325/15 Επαναορίζεται στις 24.06.22 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
 

Επικοινωνία: Κλειώ Φοινιώτου, Στενογράφος, τηλ. 25806252, email: cfiniotou@dc.judicial.gov.cy  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ M-A. Στυλιανού, Ε.Δ., ΤΗΝ 14/01/2022 

 

Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται πρώτες εμφανίσεις και 

οποιεσδήποτε υποθέσεις μπορούν να διεκπεραιώνονται 

ηλεκτρονικά χωρίς τη φυσική παρουσία των δικηγόρων κατ’ 

εφαρμογή του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική 

Επικοινωνία) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021.  

 

 

Αρ. Αγωγής 1363/2014 Η ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται 

εκ νέου για Ακρόαση την 16/09/2022. Έξοδα 

στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 5020/2015 Η ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται 

εκ νέου για Ακρόαση την 29/11/2022. Έξοδα 

στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 356/2017  Η ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται 

εκ νέου για Ακρόαση την 07/12/2022. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3015/2020 Η Αίτηση ημερ. 07/07/2021 ορίζεται για 

Απόδειξη στις 15/03/2022 και ώρα 09:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής  633/2016 Η ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται 

εκ νέου για Ακρόαση στις 07/10/2022 και ώρα 

11:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.    

Αρ. Αγωγής 1633/2016 Η ακρόαση της Αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται 

εκ νέου για Ακρόαση την 23/05/2022. Έξοδα 

στην πορεία.   
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Αρ. Αγωγής 1985/2020 Η Αγωγή ορίζεται στις 23.05.2022 και ώρα 

09:00 π.μ.  Η προθεσμία για την ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων από μέρους και των δύο 

πλευρών για παρατείνεται για περίοδο 35 

ημερών από σήμερα. Δίδονται οδηγίες και στις 

δύο πλευρές, όπως εντός 90 ημερών από τη λήξη 

των 35 ημερών προβούν σε κατάθεση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγ. 934/2021     Η Αίτηση ημερ. 07/07/2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται  με έξοδα υπέρ Ενάγοντα και 

εναντίον Εναγομένης. 

Αρ. Αγωγής 1949/2020  Η Αίτηση ημερ. 11/06/2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδα της.  Η 

Αγωγή εναντίον του Εναγόμενου 2 αποσύρεται 

και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

Αρ. Αγ. 2422/2019     Η Αίτηση ημερ. 27/05/2021 σε σχέση με τον 

Εναγόμενο ορίζεται για Απόδειξη στις 

11/02/2022. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 

μέχρι 5 μέρες προηγουμένως. Έξοδα στην 

πορεία. Η αίτηση ημερ. 2/09/2021 αποσύρεται 

και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Ενάγοντα και 

εναντίον Εναγόμενων 1 και 2. 

 

Αρ. Αγ. 1077/2017     Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 20/02/2023. 

Χωρίς έξοδα σήμερα.  
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Αρ. Αγωγής 2979/2011  Εκδόθηκε διάταγμα ως η Αίτηση ημερ. 

15/12/2021. Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.  

Αρ. Αγωγής 2214/2016  Η Αγωγή ορίζεται στις 21/02/2022 για Οδηγίες. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Αρ. Αγωγής 3222/2016  Η Αγωγή ορίζεται στις 23/03/2022 για Οδηγίες 

για τελευταία φορά. Τα σημερινά έξοδα 

επιδικάζονται υπέρ της Ενάγουσας. 

 

Αρ. Αγωγής 1919/2019 Η Αγωγή ορίζεται στις 14.05.2022 και ώρα 

09:00 π.μ.  Η προθεσμία για την ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων από μέρους του 

Ενάγοντα παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών 

από σήμερα. Δίδονται οδηγίες και στις δύο 

πλευρές, όπως εντός 90 ημερών από τη λήξη των 

35 ημερών προβούν σε κατάθεση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Έξοδα στην πορεία και όχι εναντίον των 

Εναγόμενων. 

Αρ. Αγ. 1240/2021      Μονομερής Αίτηση ημερ. 17/12/2021. Εκδίδεται 

απόφαση υπέρ των Εναγόντων κι εναντίον του 

Εναγόμενου ως η παράγραφος 12 της ένορκης 

δήλωσης Τεκμήριο Α. 

Αρ. Αγ. 2932/2014            Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων κι εναντίον 

των Εναγόμενων 1,23 αλληλεγγύως και/ή 

κεχωρισμένως ως το Α της ένορκης δήλωσης ημερ. 

21/12/2021 (Τεκμήριο Α), πλέον το Β της ένορκης 

δήλωσης ημερ. 21/12/2021 πλέον έξοδα ως θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 14/01/2022 

 
Αιτήσεις Διατροφής: 

• 201/19: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 

03.02.2022 η ώρα 8:30π.μ. 

 

• 263/21: Τόσο η κυρίως αίτηση όσο και η μονομερής αίτηση 

απορρίπτονται ως αποσυρθείσες.  Το προσωρινό διάταγμα 

ημερ. 22.12.2021 ακυρώνεται.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

• 49/18: Η τροποποιημένη αίτηση ορίζεται για επίδοση στις 10.02.2022 

η ώρα 8:30π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

• 33/21: Η ανταπαίτηση απορρίπτεται ως αποσυρθείσα άνευ βλάβης.  

Κάθε πλευρά τα έξοδα της. 

 

 

 

 

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) 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 
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  

 

Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου 

(ενώπιον Γ. Αντωνιάδη Δ.Οικ. Δ,) 

ορισμένες κατά την 14.1.22 ορίζονται ως ακολούθως: 

 
 

ΓΟΝΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ 

 

 

89/21 Ορίζεται για ΚΕΘ στις 7.3.22. 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία.  

193/21 Oρίζεται για ΚΕΘ στις 7.3.22. 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία. 

251/21 Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα 

ορίζονται για Οδηγίες στις 28.1.22.   

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 

Διάδικοι παρόντες. 

Έξοδα στην πορεία.  

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ 

311/17  

(Ένταλμα  

Διατροφής) 

Ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 3.3.22. 

Διάδικοι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα. 

292/19 Ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 3.2.22. 

Διάδικοι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα. 

96/21 Η ενδιάμεση απόφαση στην αίτηση ημερομηνίας 

9.12.21 επιφυλάσσεται και θα δοθεί την 11.2.22. 

 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ την 11.2.22. 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

mailto:ykaravella@dc.judicial.gov.cy
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Το προσωρινό διάταγμα ορίζεται για ΚΕΘ την 11.2.22. 

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 

 

Χωρίς έξοδα.  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

41/21 Ορίζεται για Επίδοση την 10.3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

13 Ιανουαρίου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες τις 14.1.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

526/16 Είναι ορισμένη η Αίτηση για τροποποίηση. Η πλευρά 

των Καθ’ ων η Αίτηση / Αιτητών στην παρούσα 

διαδικασία αιτείται αναβολής για προσωπικούς 

λόγους που αφορούν τον δικηγόρο τους. Η πλευρά 

της Αιτήτριας / Καθ’ ης η Αίτηση στην παρούσα 

διαδικασία, δεν φέρει ένσταση. Ως εκ τούτου, η 

ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά 

για ακρόαση την 1.2.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

362/18, 363/18, 

238/19, 239/19, 

240/19 

Έχουν κοινοποιηθεί οι θέσεις από πλευράς των Καθ’ 

ων η Αίτηση με e-mail με το οποίο ενημερώνουν το 

Δικαστήριο ότι υπάρχει συμμόρφωση και από τις δύο 

πλευρές με τη Δ.30 των Θεσμών Πολιτικής 

Δικονομίας. Αιτούνται μιας μακρινής ημερομηνίας για 

σκοπούς συζήτησης με σκοπό τη διευθέτηση των 

υποθέσεων, όλων ή μερικών. Για τα πιο πάνω, οι 

υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 28.2.2022 στις 

9.00π.μ. 

313/20 Η υπόθεση αφορά συνοπτική διαδικασία. Έχουν 

καταχωρηθεί Ε/Δ μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 27.1.2022 στις 

9.00π.μ. Οι συνήγοροι να ενημερώσουν το Δικαστήριο 

κατά πόσο θα προβούν σε αντεξέταση των μαρτύρων 

προσδι-ορίζοντας τα σημεία της αντεξέτασης λόγω και 

του συν-οπτικού χαρακτήρα της διαδικασίας. Υπό 

διαφορετικές συνθήκες, θα δοθεί ημερομηνία για 

καταχώρηση γραπτών αγορεύσεων. 

369/20 Οι συνήγοροι αιτούνται παράταση του χρόνου για 

κατα-χώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. Από τον φάκελο της υπόθεσης φαίνεται ότι 

η πλευρά του Αιτητή έχει συμμορφωθεί. Δεν έχει 

συμμορφωθεί η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση. 

Παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 8.2.2022 και η 
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υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

11.2.2022 η ώρα 9.00π.μ. 

199/21 Και οι δύο πλευρές έχουν καταχωρήσει κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης, η υπόθεση ορίζεται για 

οδηγίες στις 9.2.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

242/21 Ζητείται και από τις δύο πλευρές όπως δοθεί χρόνος 

για κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

Δίδονται οδηγίες όπως καταχωρηθεί κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τις 21.2.2022 

και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες στις 

24.2.2022 στις 9.00 π.μ. 

244/21 Υπάρχει συμμόρφωση με τη Δ.30 των Θεσμών 

Πολιτικής Δικονομίας. Οι συνήγοροι αιτούνται 

ημερομηνία ακρόασης. Η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου εάν οι 

συνθήκες το επιτρέπουν, το Δικαστήριο θα ορίσει την 

υπόθεση για οδηγίες στις 2.2.2022 η ώρα 9.00π.μ. 

παρουσία διαδίκων, για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης. 

 

 

Υ.Σ.  Για υποθέσεις που δεν βρίσκονται στο πινάκιο απαιτείται η φυσική 

παρουσία των συνηγόρων στο Δικαστήριο.  Επίσης, για υποθέσεις στις οποίες 

έχει δοθεί ημερομηνία είτε για ακρόαση είτε για οδηγίες και οι συνήγοροι 

επιθυμούν να είναι παρόντες στο Δικαστήριο είτε για αλλαγή της ημερομηνίας 

είτε για σκοπούς συμβιβασμού, να το πράξουν.  Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

της στενογράφου του Προέδρου στο οποίο θα απευθύνεστε, είναι το εξής:  

nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΠΑΦΟΣ 

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα 
προς το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού/Πάφου να 
αποστέλλονται στη διεύθυνση LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy  
 
 

Οι πιο κάτω υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ενώπιον της κας 

Ε. Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, που είναι ορισμένες στις 

14.01.22 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

808/16 

 

Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση την 01/07/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

954/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 08/07/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

386/15 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται μετά από αίτημα 

της δικηγόρου του Αιτητή στο οποίο δεν έφερε ένσταση ο 

δικηγόρος των Καθ’ ων η Αίτηση. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 11/02/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

360/20 1. Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται χωρίς έξοδα. 

2. Δίνεται παράταση της προθεσμίας της 

καταχώρησης της έγγραφου εμφάνισης του Καθ’ ου 

η Αίτηση μέχρι τις 04/03/2022. 

3. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 18/03/2022 η 

ώρα 9.00πμ. 

345/20 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 21/10/2022 η ώρα 

10.30πμ. 

278/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 18/02/2022 η ώρα 

9.00πμ. 

261/21 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και τα Παραρτήματα 

Αρ.25. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 04/03/2022 η ώρα 

9.00πμ. 
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130/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 25/02/2022 η ώρα 

9.00πμ. 

132/20 

133/20 

1. Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 11/04/2022. 

2. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 06/05/2022 η 

ώρα 9.00. 

3. Ενόψει του ότι οι αποζημιώσεις που μπορεί να 

επιδικαστούν σε ένα εργοδοτούμενο για παράνομη 

απόλυση μπορεί να ανέλθουν μέχρι και το ποσό 

που αντιστοιχεί σε απολαβές 2 ετών, οι παρούσες 

υποθέσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 

υποθέσεις ταχείας εκδίκασης. 

283/15 Η υπόθεση ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 

11/02/2022 η ώρα 9.00. 

303/20 1. Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εκ μέρους του Αιτητή να καταχωρηθεί 

μέχρι τις 14/02/2022. 

2. Οι δικηγόροι να ενημερώσουν μέχρι τις 14/02/2022 

το Δικαστήριο κατά πόσον υπάρχει το ενδεχόμενο 

συζήτησης της υπόθεσης με σκοπό την εξώδικη 

διευθέτηση της ενόψει του ποσού της αποζημίωσης 

που τυχόν θα δικαιούται ο Αιτητής σε περίπτωση 

επιτυχίας της αίτησης του (βλέπε πινάκιο 

Δικαστηρίου ημερ.22/10/2021). 

3. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 25/02/2022 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.  

       
 
 
     

 

 

 

 



32 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ  ΠΙΝΑΚΙΟ 

για 14/1/22 

 

AΡ.  ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

409/19 κ.α. Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες την 25/2/22, η ώρα 9:00. 

343/19 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 17/6/22, η ώρα 10:00 
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ 

ΛΕΜΕΣΟΥ 14.1.2022 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

E158/21 

Αίτηση για απόφαση 7/1/2022 

Ορίζεται για απόδειξη στις 3.2.2022 ώρα 9 π.μ. Ένορκη δήλωση απόδειξης 

να καταχωρηθεί μέχρι 31.1.2022. 

 

Ε163/21 

Αίτηση για απόφαση ημερ. 4.1.2022 

H αίτηση παραμένει για απόδειξη 27.1.2022 ώρα 9 π.μ.  Μέχρι τότε να 

εξεταστεί κατά πόσο το Δικαστήριο έχει κατά τόπο αρμοδιότητα να επιληφθεί 

της παρούσας αίτησης. 

 

E32/21 

Μονομερής αίτηση ημερ. 14.1.2022 

Εκδόθηκε διάταγμα. 

 

E159/21 

Μονομερής Αίτηση ημερ. 10.1.2022 

Η αίτηση να επιδοθεί.  Ορίζεται για επίδοση στις 21.1.2022 ώρα 9 π.μ. 

 

 

 

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

                                                                        Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


