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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21.12.2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1897/15 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται 

23.02.2022, η ώρα 10.00. 

 

2470/16 Αίτηση 9.12.2021:  Η υπόθεση εκκρεμεί από το 2016, το κλητήριο 

ένταλμα εξέπνευσε από το 2018, πριν 3 περίπου έτη και η αγωγή 

ορίσθηκε για ακρόαση τον Μάρτιο του 2022.  Έχοντας κατά νου τα 

πιο πάνω δεδομένα θα ήθελα να υποστηρίξετε το αίτημα σε μια 

αναφορά στο Νόμο και στη Νομολογία.  Ορίζεται 15.2.2022, η ώρα 

09.00 για οδηγίες. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

565/21 Δίδεται άδεια όπως καταχωρηθεί η συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση με δημοσιεύσεις.  Ενόψει του γεγονότος ότι έχουν γίνει 

δημοσιεύσεις δεν θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες για το σκοπό αυτό.  

Στο φάκελο του Δικαστηρίου θα πρέπει να καταχωρηθεί η ένορκη 

δήλωση επίδοσης στον Έφορο Εταιρειών.  Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται 

για οδηγίες 11.01.2022, η ώρα 09.00. 

 

562/21 Η άδεια δίδεται.  Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης. 

 

Πρωτογενής Αίτηση 285/21:  Ορίζεται 16.2.2022 ώρα 09.00.  Η ένσταση να 

καταχωρηθεί 7 τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 21.12.2021 

 

Αγωγές: 

Αίτηση Αρ.  

563/21 Η αίτηση επαναορίζεται για περαιτέρω απόδειξη στις 03.2.2022 και 

ώρα 9.00 π.μ.. Δίδονται οδηγίες για δημοσίευση ειδοποιήσεως της 

αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία 

καθημερινή Ελληνόφωνη και μία Αγγλόφωνη εφημερίδα Παγκύπριας 

κυκλοφορίας τουλάχιστον 15 ημέρες προηγουμένως.  

Οποιοσδήποτε ενιστάμενος πιστωτής δύναται να καταχωρήσει 

γραπτή ένσταση στο Πρωτοκολλητείο του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λεμεσού τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί η αίτηση.  Δικαιούται επίσης να εμφανιστεί ενώπιον του 

Δικαστηρίου κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα.  

 

305/14 Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα με το οποίο  διατάσσονται οι 

Εναγόμενοι και/ή διά των Διευθυντών και/ή διά των Υπαλλήλων και/ή 

διά των Αντιπροσώπων και/ή διά των προσώπων επί των οποίων 

ασκούν έλεγχο οι ίδιοι, προκειμένου να χρησιμοποιούν τα Εμπορικά 

Σήματα με αριθμό 36765 και με αριθμό 36766 θα εγγράφονται στο 

Μητρώο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

αναφορικά με τους Παραγωγούς οι οποίοι έχουν Πιστοποιητικό 

Χρήσης των εν λόγω Εμπορικών Σημάτων.  Επιδικάζονται επίσης 

προς όφελος του Ενάγοντα και εναντίον των Εναγομένων τα έξοδα 

της αγωγής όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο.   

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 21.12.2021 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αίτησης: 500/21 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 11(α) της κυρίως Αίτησης. 

 

Το παρόν διάταγμα να κατατεθεί στον Έφορο Εταιρειών το αργότερο μέσα σε 40 

ημέρες από σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής:  834/19 

Στην Αίτηση των Εναγομένων 2, 3 και 4  ημερομηνίας 19.06.2020 για ασφάλεια 

εξόδων η απόφαση επιφυλάσσεται. 

 

Η Αίτηση των Εναγόντων ημερομηνίας 26.11.2019 για ενδιάμεσα διατάγματα 

ορίζεται για οδηγίες την 11.03.2022 ώρα 09:00.   

 

Η Αίτηση των Εναγόντων ημερομηνίας 04.06.2020 για διαγραφή της 

Ανταπαίτησης των Εναγομένων 8 και 10 ορίζεται για οδηγίες την 11.03.2022 ώρα 

09:00.  Ένσταση εκ μέρους των Εναγομένων 8 και 10 μπορεί να καταχωρηθεί 

εντός 40 ημερών από σήμερα.   Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Αιτητών. 

 

Η Αίτηση των Εναγόντων ημερομηνίας 05.06.2020 για αποδέσμευση του ποσού 

της εγγύησης ορίζεται για ακρόαση την 11.03.2022 ώρα 11:00.  Ενστάσεις μπορεί 

να καταχωρηθούν εντός 40 ημερών από την 21.012.2021.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 



Αρ. Αγωγής:  2050/17   

Η Αίτηση των Εναγομένων 1 ημερομηνίας 09.12.2021 εγκρίνεται.  Ο αιτούμενος 

χρόνος ως η παράγραφος 1 της Αίτησης παρατείνεται για 60 ημέρες από την 

21.12.2021. 

Χρειάζεται να ενημερωθούν οι συνήγοροι του Ενάγοντα μέχρι και την 23.12.2021 

για την έκδοση του παρόντος διατάγματος. 

 

Αρ. Αίτησης: 564/21 

Η Αίτηση ορίζεται για περαιτέρω απόδειξη την 22.12.2021 ώρα 09:00.  

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση μέχρι τότε.   

 

Αρ. Αίτησης:  448/21 

Η Αίτηση ημερομηνίας 05.10.2021 και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για 

οδηγίες 12.01.2021 ώρα 09:00.  Τυχόν αίτηση τροποποίησης να καταχωρηθεί και 

να οριστεί μέχρι τότε.  Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  

Η κυρίως Αίτηση ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημερομηνία και ώρα. 

 

 

Οι υπόλοιπες υποθέσεις έτυχαν χειρισμού στην παρουσία των συνηγόρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

21.12.2021 

 

 

 

Αρ. Αγωγής 3610/14 Η αγωγή για τους Εναγόμενους 1 ορίζεται ξανά για οδηγίες 

για να δηλωθεί τυχόν συμβιβασμός στις 29.3.22 η ώρα 9 

π.μ. Για σήμερα καμιά διαταγή για έξοδα στην αγωγή αφού 

έχουν ήδη καλυφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 104/20 Ο χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

των εγγράφων που θα παρουσιάσουν στη δίκη οι 

Εναγόμενοι επεκτείνεται για χρονικό διάστημα 45 ημερών 

από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται στις 2.2.22 η ώρα 9 π.μ. 

ξανά για οδηγίες και για συμμόρφωση με τις οδηγίες του 

Δικαστηρίου που εκδόθηκαν στις 20.5.21 αλλά και για τυχόν  

έκδοση περαιτέρω οδηγιών δυνάμει της Δ.30.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής, εκτός κι αν έχουν ήδη 

καλυφθεί.      

 

Αρ. Αγωγής 3063/20 Αίτηση ημερ. 9.12.21 – Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο 

ανανεούται το κλητήριο και επεκτείνεται η ισχύς προς 

επίδοση τούτου προς τον Εναγόμενο 3 για περίοδο 6 μηνών 

από σήμερα συμπεριλαμβανομένης.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

 

 

 

 



 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                     

Ημερομηνία: 21.12.2021 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.630/2012 Για Αιτήτρια: Σπύρος Ξ. Μιχαηλίδης & Σία ΔΕΠΕ, Καθ’ ου η 
αίτηση: παρών κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος έρευνας 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 16.12.2020 
Ο λόγος απουσίας του Καθ’ ου η αίτηση θεωρείται 
δικαιολογημένος, ωστόσο εάν επαναληφθεί, θα πρέπει το 
Δικαστήριο να αναζητήσει εξασφάλιση της παρουσίας του, 
εάν αυτή είναι αναγκαία για σκοπούς οικονομικής εξέτασης. 
Η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 22.02.2022 ώρα 8:30 
π.μ., τυχόν ένσταση μέχρι τότε, χωρίς έξοδα. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.945/2013 Για Αιτήτρια: Στέλιος Στυλιανίδης & Σία ΔΕΠΕ, Καθ’ ων η 
αίτηση 1, 2 και 4: παρόντες κατόπιν εκτέλεσης εντάλματος 
σύλληψης 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 11.09.2020 
Τους εξηγήθηκε εκ νέου η διαδικασία, ο λόγος απουσίας τους 
προς το παρόν θεωρείται δικαιολογημένος (χωρίς να 
αποκλείεται στη συνέχεια να χρειαστεί η ανάγκη να τεθούν 
εξασφαλίσεις παρουσίας), από τη συζήτηση που έγινε, 
παρόλο που τους εξηγήθηκε τι πρέπει πράξουν (να 
συγκεντρώσουν και να προσκομίσουν τα στοιχεία που 
δείχνουν την οικονομική τους ικανότητα, με οποιονδήποτε 
τρόπο), φαίνεται να δυσκολεύονται με τη διαδικασία. Η 
αίτηση παραμένει ως είναι ορισμένη, για Οδηγίες/εξέταση 
την 11.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση/ένορκη 
δήλωση μέχρι τότε, χωρίς έξοδα σήμερα (δεν υπήρξε 
εμφάνιση). 
 

3.  ΑΓΩΓΗ 3365/2013 Επί του πινακίου αλλά δεν ήρθε φάκελος. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 2622/2015 Για Ενάγουσα: Αθανασοπούλου για Μάριος Γαβριηλίδης 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Πίττα για Chrysses Demetriades & Co 
LLC 
Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Ενάγουσας 
και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €3.500,00, 
πλέον νόμιμος τόκος από σήμερα, κάθε πλευρά τα έξοδά της, 



προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Εάν το ποσό 
των €3.500,00 πληρωθεί εντός 1 μηνός από σήμερα, η 
απόφαση θα θεωρείται εξοφληθείσα (δεν θα οφείλεται 
νόμιμος τόκος). 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 2835/2015 Για Ενάγουσα: Συμεωνίδου για Χρυσαφίνης & Πολυβίου 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Κούρρη για Βάκης Ερωτοκρίτου ΔΕΠΕ  
Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού την 
28.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 4615/2015 Για Ενάγοντα: Σ. Πούγιουρος, για Εναγόμενη: Κ. Πολεος 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 29.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

7.  ΑΓΩΓΗ 5262/2015 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Marios Karaiskos LLC, για 
Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 21.09.2021 για τροποποίηση 
Οι συνήγοροι κατέθεσαν γραπτές αγορεύσεις. Για 
οποιεσδήποτε προσθήκες/διευκρινίσεις, μετά που θα δει η μια 
πλευρά την αγόρευση της άλλης, μπορούν να σταλούν 
σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα εντός της ημέρας και θα 
ληφθούν υπόψη. Επιφυλάσσεται απόφαση επί της 
αίτησης. 
 

8.  ΑΓΩΓΗ 2860/2016 Για Ενάγουσα: Δαμιανού για Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους 2 και 3: Α. Κονναρής 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού / 
προγραμματισμό την 29.03.2022 ώρα 8:30π.μ., έξοδα 
στην πορεία. 
 

9.  ΑΓΩΓΗ 3326/2017 Για Ενάγουσα: Ζ. Νικολαΐδης, για Εναγόμενη: Α.Ι. Κίτσιος 
ΔΕΠΕ 
Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου σήμερα για 
οδηγίες, βάσει κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας, είναι 
ορισμένη και την 13.01.2022 για οδηγίες αναφορικά με την 
ανταπαίτηση. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες, χωρίς 
οδηγίες αγωγής σήμερα, ένεκα και της εκκρεμότητας 
αιτήματος για διαγραφή, την 13.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., 
που είναι ήδη ορισμένη, για να δοθούν κοινές οδηγίες για την 
απαίτηση και την ανταπαίτηση. Στο μεταξύ, τυχόν ένσταση 
στο αίτημα της Εναγόμενης για διαγραφή μέρους του 
δικογράφου της απάντησης στην υπεράσπιση και 
υπεράσπιση στην ανταπαίτηση μπορεί να καταχωριστεί μέχρι 



τότε, για να τοποθετηθούν και οι συνήγοροι επί αυτού και να 
αποφασιστεί από το Δικαστήριο. Έξοδα στην πορεία. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 379/2018 Για Ενάγουσα: Χρ. Λάρκου, για Εναγόμενους: Χ. Αρτέμης 
Η αγωγή ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 06.05.2022, να μεσολαβήσει η 
ιατρική εξέταση της Ενάγουσας από ιατρό της επιλογής των 
Εναγόμενων, να δούμε τυχόν συγκλίσεις/αποκλίσεις της 
ιατρικής μαρτυρίας και κατ’ επέκταση τυχόν δυνατότητα 
περιορισμού των επιδίκων θεμάτων ή και του χρόνου που θα 
χρειαστεί για την εκδίκαση όσον αφορά τις γενικές 
αποζημιώσεις. Προς το παρόν φαίνεται πως θα μπορούσε να 
υπάρξει κατάληξη ως προς το θέμα των ειδικών 
αποζημιώσεων. Έξοδα στην πορεία.  
 

11.  ΑΓΩΓΗ 819/2018 Για Ενάγουσα: Χ’ Λευτέρη για Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Αβραάμ για Ζ. Νικολαΐδη 
Άδεια δίδεται, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται 
άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα, προηγούμενες διαταγές για έξοδα 
ακυρώνονται. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 1004/2018 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενο: Κώστας Μελάς & Συνεργάτες 
Βάσει επιστολής των συνηγόρων της Ενάγουσας, που 
συνυπογράφει ο δικηγόρος του Εναγόμενου (Τεκμήριο Α), η 
αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά τα έξοδά της.  
 

13.  ΑΓΩΓΗ 1575/2018 Για Εναγόμενη/Αιτήτρια: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 09.12.2021 για παράταση του χρόνου 
καταχώρισης ΕΥ 
Εκδίδεται διάταγμα με το οποίο ο χρόνος καταχώρισης της 
Έκθεσης Υπεράσπισης της Εναγόμενης επεκτείνεται μέχρι 
την 24.02.2022 ώρα 8:30 π.μ., που είναι ήδη ορισμένη η 
υπόθεση για Απόδειξη. Χωρίς έξοδα. 
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1153/2019 Για Ενάγουσα: Ν. Καλλής, για Εναγόμενος: Ν. Αβραάμ 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 06.05.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 387/2020 Για Ενάγουσα: Αντώνης Κ. Καρράς ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: 
Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ορισμένη για οδηγίες βάσει κλήσης για οδηγίες 
της Ενάγουσας. Έχοντας υπόψη και τη φύση της υπόθεσης, 



δίδονται οδηγίες, η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος, εντός 60 
ημερών από σήμερα, να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που 
θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά. Η 
αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 29.03.2022 ώρα 8:30 
π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 904/2020 Για Ενάγοντες: Ζ. Νικολαΐδης, για Εναγόμενους: Κ.Μ. 
Χατζηπιέρας 
Η αγωγή είναι ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες βάσει 
κλήσης για οδηγίες των Εναγόντων. Δίδονται οδηγίες, οι 
Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι, εντός 45 ημερών από σήμερα, 
να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 29.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. Τυχόν 
ενέργειες για ιατρική εξέταση των Εναγόντων από ιατρό των 
Εναγόμενων να γίνουν στο μεσοδιάστημα, τυχόν άλλα 
προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν μέχρι τότε. 
  

17.  ΑΓΩΓΗ 1012/2020 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Π. Γεωργίου για Αργυρού & 
Δημοσθένους ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Χ. 
Ανδρέου για Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 15.10.2021 για προσθήκη διαδίκου / 
τροποποίηση 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 21.01.2022 ώρα 8:30 
π.μ., να δοθεί αντίγραφο της πλήρους ένορκης δήλωσης που 
συνοδεύει την αίτηση στην πλευρά της Καθ’ ης η αίτηση, 
τυχόν ένσταση μέχρι τότε. Επειδή εγείρεται το θέμα της 
παράλειψης προώθησης της αγωγής μέσα στην προθεσμία 
που προβλέπεται για την έκδοση κλήσης για οδηγίες, και οι 
δύο πλευρές να τοποθετηθούν και για το θέμα αυτό την 
επόμενη φορά. Χωρίς έξοδα.  
 

18.  ΑΓΩΓΗ 1310/2020 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Ν. Καλλής 
Αίτηση ημερομηνίας 09.12.2021 για ανανέωση κλητηρίου 
εντάλματος 
Έχω εξετάσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που την 
συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι μπορεί να εκδοθεί το 
αιτούμενο διάταγμα. Α. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης για 
ανανέωση και για ανανέωση του Κλητηρίου Εντάλματος 
επεκτείνεται μέχρι και σήμερα. Β. Εκδίδεται διάταγμα με 
το οποίο η ισχύς του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής 



επεκτείνεται για σκοπούς επίδοσής του στους Εναγόμενους 
για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 1966/2020 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Άθως Δημητρίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 21.09.2020 για επίδοση εκτός 
δικαιοδοσίας 
Το Δικαστήριο δεν έχει ενώπιον του κάποια αίτηση 
παραμερισμού, αλλά μόνον την προαναφερόμενη αίτηση, η 
οποία βάσει του αιτήματος της Ενάγουσας/Αιτήτριας, 
παραμένει για Οδηγίες την 29.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 2075/2020 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Μ. Βασιλείου για Ηλίας Νεοκλέους & 
Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση: αυτοπροσώπως 
Αίτηση ημερομηνίας 08.12.2020 για απόφαση λόγω 
παράλειψης καταχώρισης ΕΥ 
Γίνονται προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. Η αίτηση 
ορίζεται για Απόδειξη την 29.03.2022 ώρα 8:30 π.μ., 
χωρίς έξοδα, τυχόν υπεράσπιση το αργότερο 4 ημέρες 
προηγουμένως. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 3054/2020 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ανδρέας Μ. Σοφοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 09.12.2021 για ανανέωση κλητηρίου 
εντάλματος 
Έχω εξετάσει την αίτηση και την ένορκη δήλωση που την 
συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι μπορεί να εκδοθεί το 
αιτούμενο διάταγμα. Α. Ο χρόνος ανανέωσης του Κλητηρίου 
Εντάλματος παρατείνεται μέχρι σήμερα. Β. Εκδίδεται 
διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της 
αγωγής για σκοπούς επίδοσής του στους Εναγόμενους 1 και 
2, για χρονική περίοδο 6 μηνών από σήμερα. Χωρίς έξοδα. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 3143/2020 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Yiavashi Christofi LLC, για 
Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση: Μάριος Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 21.10.2021 για απόφαση λόγω 
παράλειψης καταχώρισης ΕΥ 
(ex tempore) Σήμερα η αίτηση είναι ορισμένη για Απόδειξη, 
είχαν δοθεί οδηγίες την προηγούμενη φορά να καταχωριστεί 
Έκθεση Υπεράσπισης το αργότερο 7 ημέρες προηγουμένως. 
Η Έκθεση Υπεράσπισης καταχωρίστηκε σήμερα το πρωί, 
καταχωρίστηκε όμως και ένορκη δήλωση απόδειξης από 
μέρους της Ενάγουσας, και η συνήγορος της Ενάγουσας είχε 
ένσταση στο να γίνει αποδεκτή η Έκθεση Υπεράσπισης του 
Εναγόμενου, υποβάλλοντας ότι το Δικαστήριο θα πρέπει να 
προχωρήσει να εξετάσει τη μαρτυρία που έχει προσκομίσει, 



και να εκδώσει απόφαση, βάσει της αίτησής της. Πρόκειται, 
όντως, για υπόθεση που αφορά σε κοινόχρηστα, για ένα 
σχετικά χαμηλό ποσό, και ο Εναγόμενος είχε αρκετούς μήνες 
στη διάθεσή του για να καταχωρίσει Έκθεση Υπεράσπισης, 
από τον Μάιο που καταχώρισε το σημείωμα εμφάνισής του, 
το αυτό επισημάνθηκε και την προηγούμενη δικάσιμο. Εάν 
υποβάλλονταν αίτημα για περαιτέρω χρόνο σήμερα, πιθανόν 
να μην γίνονταν αποδεκτό, γιατί έγινε χρήση ήδη χρόνου που 
θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσανάλογος σε συνάρτηση με τη 
φύση της διαφοράς, αλλά το Δικαστήριο έχει ήδη ενώπιον 
του Έκθεση Υπεράσπισης του Εναγόμενου και, παρά το 
γεγονός ότι είναι εκπρόθεσμη, κατά κάποιες ημέρες, 
υφίσταται. Το Δικαστήριο αναγνωρίζει το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο λειτουργούν οι συνθήκες εκπροσώπησης διαδίκων 
στα δικαστήρια από δικηγόρους με υπερφορτωμένα 
προγράμματα, και όσο κι αν δεν είναι αποδεκτές και αρεστές 
ως υγιείς οι συνθήκες αυτές, δεν παύουν να δίνουν τη 
ρεαλιστική διάσταση στα πράγματα. Η τήρηση των 
προθεσμιών που δίδονται από τα Δικαστήρια είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας, χωρίς τον οποίο, διασαλεύεται η 
αξιοπιστία και σοβαρότητα του συστήματος δικαιοσύνης, και 
επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του, ωστόσο έναντι στην 
ανάγκη αυτή, να τηρούνται οι προθεσμίες αυστηρά, 
βρίσκεται αυτό το ρεαλιστικό περιβάλλον, μέσα σε αυτό 
βρίσκονται τα ουσιαστικά δικαιώματα των διαδίκων. (α) 
Γνωρίζοντας πως, εάν επιτραπεί στον Εναγόμενο να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να μην επιτρέψει στην 
Ενάγουσα να εξεταστεί η μαρτυρία της σήμερα, αλλά (β) 
γνωρίζοντας παράλληλα και ότι η υπόθεση είναι ούτως ή 
άλλως υπόθεση που μπορεί να εκδικαστεί σε σύντομο χρόνο, 
χωρίς να παρακαμφθεί η ακρόαση οποιουδήποτε, (γ) 
αναγνωρίζοντας πως, εκ του αντιθέτου, δεν είναι η 
αυστηρότητα στην τήρηση των χρόνων ή η τυπολατρία που 
θα διασφάλιζε την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα του 
συστήματος δικαιοσύνης - επιτρέποντας ουσιαστικό όφελος 
εκ της διαδικασίας – αλλά η εσωτερική ποιότητα της 
μεταχείρισης των ενώπιον του Δικαστηρίου διαδίκων, με 
δικαιοσύνη, (δ) σημειώνοντας πως είχε δοθεί χρόνος στον 
Εναγόμενο να καταχωρίσει την υπεράσπισή του και η 
υπέρβαση ήταν κατά 7 ημέρες, (ε) παρατηρώντας πως δεν 
υφίσταται παρά φαινόμενη σύγκρουση, καθώς το να 
επιτραπεί στον Εναγόμενο να υπερασπιστεί τον εαυτό του 
δεν παρεμβαίνει κατ’ ανάγκη στο δικαίωμα ακρόασης της 
Ενάγουσας σε εύλογο χρόνο, κρίνω πως πιο δίκαιο υπό τις 



περιστάσεις αυτής της υπόθεσης είναι ο χρόνος καταχώρισης 
της Έκθεσης Υπεράσπισης να επεκταθεί, και κατ’ επέκταση 
επεκτείνεται μέχρι και σήμερα (ημερομηνία καταχώρισής 
της), και η Έκθεση Υπεράσπισης του Εναγόμενου καθίσταται 
εμπρόθεσμη. Ως εκ τούτου, η αίτηση της Ενάγουσας να 
εκδοθεί απόφαση προς όφελός της λόγω παράλειψης του 
Εναγόμενου να καταχωρίσει υπεράσπιση, απορρίπτεται, με 
έξοδα βεβαίως υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον του 
Εναγόμενου, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 
εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της διαδικασίας. Η 
κατάληξη αυτή δεν εμποδίζει την Ενάγουσα, εάν θεωρεί πως 
ο Εναγόμενος δεν έχει οποιαδήποτε καλή υπεράσπιση, να 
αιτηθεί την έκδοση συνοπτικής απόφασης, κάνοντας χρήση 
της δικονομικής δυνατότητας που υπάρχει. 
 

23.  ΑΓΩΓΗ 3173/2020 Για Ενάγουσα: Σ. Α. Μυριάνθης, για Εναγόμενη: Κώστας Π. 
Δημητριάδης ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Μάριος Χαρτσιώτης & 
Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή είναι ενώπιον του Δικαστηρίου βάσει κλήσεων για 
οδηγίες της Ενάγουσας και της Εναγόμενης αναφορικά με την 
απαίτηση και τη διαδικασία τριτοδιαδίκου. Δίδονται οδηγίες, 
όλοι οι διάδικοι, εντός 45 ημερών από σήμερα, να 
καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
δώσουν στην άλλη πλευρά. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 29.03.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 3182/2020 Για Ενάγοντες: Χ. Ζόππος, για Εναγόμενο: Makis Anastasiou 
& Co LLC και Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 18.10.2021 για απόφαση λόγω 
παράλειψης καταχώρισης ΕΥ 
Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης 
επεκτείνεται μέχρι την 16.12.2021 (ημερομηνία καταχώρισής 
της). Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται, με έξοδα 
υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου, όπως 
υπολογιστούν/εγκριθούν στο τέλος της αγωγής. 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 3215/2020 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Π. Κυριακίδου & Ν. Μετζιτικος ΔΕΠΕ, 
για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Στ. Χριστοδούλου για 
Γεωργιάδης & Πελίδης ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 10.11.2021 για απόφαση λόγω 
παράλειψης καταχώρισης ΕΥ 



Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 29.03.2022 ώρα 
8:30π.μ., Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωριστεί το αργότερο 
20 ημέρες προηγουμένως, έξοδα στην πορεία.  
 

26.  ΑΓΩΓΗ 1207/2021 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Σ. Σκορδής για Σκορδής & Στεφάνου 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Σ. Τόκα για 
Αντώνης Τόκας & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 16.07.2021 για ενδιάμεσες θεραπείες 
Η αίτηση είναι ορισμένη για ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις). 
Ο συνήγορος της Ενάγουσας/Αιτήτριας ζητά αναβολή γιατί 
θα είναι απασχολημένος σε ακρόαση και γιατί γίνονται 
προσπάθειες εξώδικης διευθέτησης. Η απασχόληση του 
δικηγόρου σε άλλη ακρόαση δεν συνιστά λόγο αναβολής της 
ακρόασης μιας αίτησης για ενδιάμεση θεραπεία, η οποία, ως 
εκ της φύσης της, επείγει, γίνεται στη βάση των ενόρκων 
δηλώσεων, προσεγγίζεται στη βάση συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων που δεν θέτουν πρωτόγνωρα νομικά 
ζητήματα, και οι αγορεύσεις θα μπορούσαν να σταλούν 
ηλεκτρονικά. Συνεπώς, το αίτημα, σε αυτή τη βάση, δεν 
δικαιολογείται. Όσον αφορά τις προσπάθειες συνολικής 
διευθέτησης της αγωγής που αναφέρθηκαν πως γίνονται, το 
Δικαστήριο ενθαρρύνει τέτοιες προσπάθειες και προτρέπει να 
γίνονται, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι 
εκκρεμεί ενώπιον του η αίτηση αυτή από τον περασμένο 
Ιούλιο και δεν έχει μέχρι σήμερα περατωθεί. Εάν η Ενάγουσα 
επιθυμεί να δώσει χρόνο σε τέτοιες διαβουλεύσεις, μπορεί 
απλά να αποσύρει την αίτησή της για ενδιάμεση θεραπεία 
άνευ βλάβης (είναι κατανοητό ότι το να εκκρεμεί η αίτηση 
μπορεί να λειτουργεί «πιεστικά», αλλά αυτό μπορεί να δίνει 
βάση και σε κατάχρηση της διαδικασίας, δηλαδή το να 
χρησιμοποιείται η διαδικασία της αίτησης για προσωρινό 
διάταγμα με σκοπό τον εξαναγκασμό σε διευθέτηση της 
αγωγής). Από την άλλη, δεν είναι επιθυμητό να αναλωθεί και 
χρόνος για την εκδίκαση μιας αίτησης για ενδιάμεση 
θεραπεία, εάν υπάρχει ενδεχόμενο εξώδικης διευθέτησης, και 
άρα αυτός το χρόνος να αναλωθεί άσκοπα ή και εις βάρος 
άλλων υποθέσεων που χρειάζονται όντως τον χρόνο αυτό. 
Εάν οι συνήγοροι θέλουν να επιχειρηματολογήσουν προς 
περαιτέρω υποστήριξη της αίτησης ή της ένστασης 
αντίστοιχα, μπορούν να αποστείλουν οτιδήποτε επιθυμούν 
ηλεκτρονικά την 11.01.2022 ώρα 8:30 π.μ.., ημερομηνία 
κατά την οποία η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές 
αγορεύσεις) για τελευταία φορά. Χωρίς έξοδα. 
 



27.  ΑΓΩΓΗ 1307/2021 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ευστάθιος Κ. Ευσταθίου ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Θωμάς Παπαλέοντας & 
Συνεργάτες 
Αίτηση ημερομηνίας 24.11.2021 για συνοπτική απόφαση 
Ο χρόνος καταχώρισης της ένστασης επεκτείνεται μέχρι και 
την 21.12.2021 (ημερομηνία καταχώρισής της). Η αίτηση 
ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
15.02.2022 ώρα 8:30π.μ., έξοδα στην πορεία.  
 

28.  ΑΓΩΓΗ 2171/2021 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Π. Γεωργίου για Π. Κλεοβούλου, για 
Καθ’ ων η αίτηση: Νίκος Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 10.12.2021 για προσωρινά διατάγματα / 
προσωρινά διατάγματα ημερομηνίας 14.12.2021 
Η αίτηση και τα προσωρινά διατάγματα ορίζονται για 
Οδηγίες την 11.01.2022 ώρα 8:30 π.μ., τυχόν ένσταση 
μέχρι τότε, τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ. 
 

   

 
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 Θα προγραμματιστεί ξανά 

6.  Αγωγή 29/2014 Δάνειο ΧΧΧ Πρέπει να περατωθεί 

7.  Αγωγή 183/2014 Χρηματική 13.01.2022 Πρέπει να περατωθεί 

8.  Αγωγή 348/2014 Παράβαση σύμβασης 08.02.2022 Συνεχιζόμενη 

9.  Αγωγή 732/2014 Παράβαση σύμβασης 31.01.2022 Θα αρχίσει 

10.  Αγωγή 1015/2014 Ατύχημα 02.03.2022 Θα αρχίσει 

11.  Αγωγή 1881/2014 Κληρονομικά 07.02.2022 Θα εκδικαστεί 

12.  Αγωγή 2032/2014 Λίβελος 14.01.2022 Συνεχιζόμενη 

13.  Αγωγή 2647/2014 Ιατρική αμέλεια 02.02.2022 Θα αρχίσει 

14.  Αγωγή 2933/2014 Ατύχημα 28.02.2022, 10:30 Θα εκδικαστεί 

15.  Αγωγή 3854/2014 Αστυνομική βία 12.01.2022 Συνεχιζόμενη 

16.  Αγωγή 4240/2014 Λίβελος 11.02.2022 Πρέπει να περατωθεί 

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

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

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

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

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

22.  Αγωγή 1540/2019 Παράβαση σύμβασης 09.02.2022 – 9:00 – 10:00 Θα αρχίσει – σύντομης εκδίκασης 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: X. Μ. Καραπατάκης, Ε.Δ.                                             Ημερομηνία: 21.12.2021 

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. Αρ. Αγ. 1084/14 Η αγωγή και η ανταπαίτηση αποσύρονται και 

απορρίπτονται ως εξωδίκως διευθετηθείσες. Κάθε 

προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.  Η κάθε 

πλευρά να επιβαρυνθεί τα δικά της. 

2. Αρ. Αγ. 1305/21 Η αίτηση ημερ. 6.10.21 ορίζεται για απόδειξη στις 

3.03.2022 ώρα 9:00 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

από Εναγόμενους το αργότερο μέχρι 4 ημέρες 

προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Αρ. Αιτ. 144/19 Η αίτηση ημερ. 21.10.2020 ορίζεται για οδηγίες στις 

4.03.2022 η ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 

4. Αρ. Αγ. 1463/21 Η αίτηση ημερ. 24.11.2021 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων και εναντίον 

Εναγόμενων στο ποσό των €325 πλέον Φ.Π.Α.. 

5. Αρ. Αγ. 2818/20 Η αίτηση ημερ. 14.5.21 ορίζεται στις 4.03.2022 η ώρα 

9:00 για απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 

από Εναγόμενους το αργότερο 4 ημέρες 

προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αρ. Αγ. 2586/18 Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ των Εναγόντων 

και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €2879,24 

               

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 



πλέον νόμιμο τόκο από 21.12.21 πλέον €1,100 

δικηγορικά έξοδα, πλέον Φ.Π.Α..  Η εκτέλεση της 

απόφασης θα αναστέλλεται από μήνα σε μήνα, εφόσον 

η Εναγόμενη καταβάλλει στους Ενάγοντες το ποσό των 

€200 από 2.1.2022 και κάθε 2η ημέρα εκάστου μηνός με 

επτά (7) μέρες χάρη. 

7. Αρ. Αγ. 588/20 Εκδόθηκε απόφαση. 

8. Γεν. Αιτ. 224/09 Η αίτηση ημερ. 28.8.2020 ορίζεται για οδηγίες στις 

4.03.2022 η ώρα 9:00.  Ένσταση από Καθ’ ου η Αίτηση 

2 να κατατεθεί μέχρι 28.2.2022.  Εκδίδεται ένταλμα 

σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση 2 το οποίο να 

παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 

9. Αρ. Αιτ. 64/21 
Η αίτηση έφεση αποσύρεται και απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα.  Κάθε προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται.  Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα έξοδα 

της. 

10. Αρ. Αγ. 2076/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.03.2022 η ώρα 

9:00.  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 1, 2 και 3.  Έξοδα 

στην πορεία. 

11. Αρ. Αγ. 2564/20 Η αίτηση ημερ. 5.5.2021 ορίζεται για απόδειξη στις 

4.03.2022 η ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 

12.  Αρ. Αγ. 303/17 Η κλήση οδηγιών Δ.30 ημερ. 9.11.2020 ορίζεται για 

περαιτέρω οδηγίες δυνάμει Δ. 30 στις 4.03.22 ώρα 9:00.  

Η προθεσμία για ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και από 

τις δυο πλευρές παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών 

από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 



  
 

 

Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                                 Ημερομηνία: 21.12.2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: 

3. Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για Ακρόαση θα διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία, εκτός 
από υποθέσεις των ετών μεταξύ 2018 – 2021, αιτήματα αναβολής για τις οποίες δύναται να 

εξετάζονται ηλεκτρονικά, όταν προβάλλεται ειδικός λόγος. 
 

4. Επικοινωνία με το Δικαστήριο γίνεται ΜΟΝΟΝ δια μέσου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

cfiniotou@dc.judicial.gov.cy.  
 

5. Το Δικαστήριο δεν ενημερώνει πριν την ημέρα ορισμού της υπόθεσης οποιονδήποτε για το 
πρόγραμμά του με την αποστολή απαντητικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς 

δικηγόρο ή διάδικο.   
 

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

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

      1. 1820/20 Η αίτηση ημερ. 01.07.21 ορίζεται στις 28.02.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Το Ε/Σ της Καθ’ ης η αίτηση να 
εκτελεστεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

2.  Αιτ. Πτώχευσης: 

169/04 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως τo Α και Β της 
αίτησης ημερ. 13.07.21.  Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί 
τα έξοδα της.  

3. 2090/20 H αίτηση ημερ. 30.06.21  αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση. 

4. 2478/13 Η αίτηση ημερ. 22.09.20 αποσύρεται και απορρίπτεται 
ως εξωδίκως διευθετηθείσα χωρίς έξοδα. 

5.  3541/15 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.05.22 στις 11:00 για ακρόαση.  
Σε περίπτωση διευθέτησης να αναζητηθεί άδεια για να 
επιληφθώ της Αγωγής.  Τα έξοδα στην πορεία. 

               

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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6. 2518/19 Η Αγωγή ορίζεται στις 17.01.22 στις 09:00 π.μ. Δίδονται 
οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο όπως ο φάκελος τεθεί 
ενώπιον της εντιμοτάτης διοικητικής Προέδρου για να 
ανατεθεί σε άλλο δικαστή ως το πρακτικό ημερ. 
23.11.20. 

7. 4101/15 Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 06.06.22 στις 
11:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

8. 5863/14 Η Αγωγή ορίζεται στις 22.03.22 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία.  

9. 2644/19 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα χωρίς έξοδα.   

10. 1/14 Η Αγωγή ορίζεται στις 18.01.22  στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση με απόλυτη προτεραιότητα.  Χωρίς έξοδα 
σήμερα. 

 
 
 

Επικοινωνία: Κλειώ Φοινιώτου, Στενογράφος, τηλ. 25806252, email: cfiniotou@dc.judicial.gov.cy  
(για πολύ επείγοντα, Π. Αγαπητός, Ε.Δ.: pagapitos@dc.judicial.gov.cy)  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ M-A. Στυλιανού, Ε.Δ., ΤΗΝ 21/12/2021 

 

7. 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. 

 

8. 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.  

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

Κανονισμός του 2021.  
 

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

 
Αρ. Αίτησης 478/21 Aίτηση ημερ. 19.10.21.  Η Αιτήτρια εταιρεία 

απαλλάττεται της υποχρέωσης να δημοσιεύσει 
την παρούσα αίτηση.  Έχω ικανοποιηθεί ότι η 
αίτηση καλύπτεται από το άρθρο 7 του Κεφ. 
113.  Η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που 
θέτει ο Νόμος και εγκρίνεται και η τροποποίηση 
επικυρώνεται.  Δίδονται οδηγίες για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 7 (6) του περί 
Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.  Ο χρόνος 
συμμόρφωσης καθορίζεται σε 15 μέρες από τη 
σύνταξη του διατάγματος.  Καμία διαταγή ως 
προς τα έξοδα. 

 
Αρ. Αίτ. Εταιρ. 486/21 Η Αιτήτρια εταιρεία απαλλάττεται της 

υποχρέωσης να δημοσιεύσει την παρούσα 
αίτηση.  Έχω ικανοποιηθεί ότι η αίτηση 
καλύπτεται από το άρθρο 7 του Κεφ. 113.  Η 
αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο 
Νόμος και εγκρίνεται και η τροποποίηση 
επικυρώνεται.  Δίδονται οδηγίες για τη 
συμμόρφωση με το άρθρο 7 (6) του περί 
Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.  Ο χρόνος 
συμμόρφωσης καθορίζεται σε 15 μέρες από τη 
σύνταξη του διατάγματος.  Καμία διαταγή ως 
προς τα έξοδα. 

 
Αρ. Αγωγής 2636/19 Αίτηση ημερ. 11.11.21.  Ορίζεται για Απόδειξη 

την 1.3.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 



καταχωρηθεί μέχρι 7 μέρες προηγουμένως.  
Έξοδα στην πορεία. 

 
Αρ. Αγωγής 2716/19 Αίτηση ημερ. 9.6.21.  Η αγωγή και η κλήση για 

οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες στις 28.2.22 και 
ώρα 9:00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες στις δύο 
πλευρές όπως εντός 65 ημερών από σήμερα  
προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης 
εγγράφων. 

 
Αρ. Αγωγής 1145/21 Αίτηση ημερ. 18.10.21.  Ορίζεται για Ακρόαση 

(περαιτέρω απόδειξη) στις 10.2.22 και ώρα 9:00 
π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 
Αρ. Αγωγής 1121/21 Αίτηση ημερ. 24.11.21.  Ορίζεται για Απόδειξη 

στις 24.2.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Υπεράσπιση να 
καταχωρηθεί μέχρι 5 μέρες προηγουμένως.  
Έξοδα στην πορεία. 

 
Αρ. Αγωγής 3152/20 Αίτηση ημερ. 5.4.21.  Η αίτηση ημερ. 5.4.21 

αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 
Ενάγοντα και εναντίον εναγομένων. 

 
Αρ. Αγωγής 2809/20 Αίτηση ημερ. 10.11.21.  Ορίζεται για Οδηγίες 

στις 8.2.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Τυχόν ένσταση 
από Καθ΄ων να κατατεθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 
Αρ. Αγωγής 1863/20 Αίτηση ημερ. 29.10.21.  Η αγωγή και η κλήση 

για οδηγίες ορίζονται για Οδηγίες στις 16.2.22 
και ώρα 9:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 
Αρ. Αγωγής 2397/12 Αίτηση ημερ. 9.12.21.  Εκδίδεται διάταγμα ως το 

α της αίτησης, πλέον €237.00 έξοδα, πλέον 
ΦΠΑ. 

 
Αρ. Αγωγής 3174/17 Η αγωγή και η κλήση για οδηγίες ορίζονται για 

Οδηγίες στις 30.3.22 και ώρα 9:00 π.μ.  Δίδονται 
οδηγίες στις δύο πλευρές όπως εντός 90 
ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη 
δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα 
αντίγραφα των εγγράφων που θα τύχουν 
αποκάλυψης να επισυναφθούν στους 
καταλόγους τους.  Έξοδα στην πορεία. 

 
Αρ. Συν. Αγωγών 425/16 και 



428/16 Ορίζονται για Ακρόαση στις 19.9.22 και ώρα 
11:00 π.μ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Φ. Τιμοθέου, Α.Ε.Δ. 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων κατά την 21.12.2021  

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

3443/15 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 19.5.2022 στις 10.30 π.μ.  Χωρίς έξοδα. 

 

3459/16 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 3.6.2022 στις 10.30 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία 

αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόμενων. 

 

176/19 – Αίτηση ημερ. 19.8.20 

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι 1, 2 και 4 της αίτησης.  

Τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα να καταχωρηθεί και αντίγραφο αυτού να 

δοθεί στους συνήγορους των Καθ’ ων η αίτηση μέσα σε 10 μέρες από τη 

σύνταξη του παρόντος διατάγματος.  Να ακολουθήσει η Υπεράσπιση στο 

τροποποιηθέν κλητήριο ένταλμα εντός 20 ημερών.  Κατά τα λοιπά να 

ακολουθηθούν οι Θεσμοί.  Τα έξοδα που θα σπαταληθούν λόγω της 

τροποποίησης όπως και τα έξοδα της αίτησης, όπως θα υπολογισθούν από 

τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο στο τέλος της Αγωγής, 

οπόταν και θα είναι πληρωτέα, επιδικάζονται υπέρ των Καθ’ ων η αίτηση και 

εναντίον των Αιτητών.  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 24.3.2022 στις 9.00 

π.μ.  Χωρίς έξοδα η αγωγή. 

 

 

39/20 – Κλήση για οδηγίες 

Εκδίδονται Διατάγματα ως ακολούθως: 



Οι διάδικοι να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα που θα παρουσιάσουν 

στην δίκη και να ανταλλάξουν αντίγραφα αυτών εντός 60 ημερών από 

σήμερα.   

Οι διάδικοι να καταθέσουν στο Δικαστήριο κατάλογο με τους μάρτυρες που 

προτίθενται να καλέσουν και σύνοψη της μαρτυρίας αυτών εντός 4 μηνών 

από σήμερα.   

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 9.5.2022 στις 9.00 π.μ.   

Τα έξοδα στην πορεία. 

 

663/21 – Αίτηση ημερ. 20.9.21 και αίτηση ημερ. 24.11.21 

Η αίτηση ημερ. 20.9.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 25.1.2022 στις 9.00 π.μ.  

Ένσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 7 ημέρες προηγουμένως.  Το 

προσωρινό διάταγμα 12.7.21 θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τότε. 

Η αίτηση ημερ. 24.11.21 ορίζεται για Οδηγίες στις 25.1.2022 στις 9.00 π.μ.  

Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί τουλάχιστον 7 ημέρες προηγουμένως.  

Τα έξοδα των αιτήσεων στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 21/12/2021 

 
Αιτήσεις Διατροφής: 

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

14.01.2022 η ώρα 8:30π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

• 169/21: Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για ΚΕΘ 

την 21.01.2022 η ώρα 8:30π.μ.  Το προσωρινό διάταγμα 

παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.  Υπεράσπιση και Ένσταση να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

• 248/19: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 18.01.2022 η ώρα 

8:30π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

• 49/18: Η τροποποιημένη αίτηση ορίζεται για επίδοση την 14.01.2022 η 

ώρα 8:30π.μ. 

 

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 21.12.21 ορίζονται ως ακολούθως: 
 

 

ΓΟΝΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ 

 

109/21 Ορίζεται για ΚΕΘ στις 17.2.22. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Διάδικοι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα. 

251/21 Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα 

ορίζονται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 14.1.22. 

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 

Διάδικοι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ 

240/21 Η κυρίως αίτηση και η μονομερής αίτησης ορίζονται 

για Δήλωση Συμβιβασμού στις 10.1.22. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Διάδικοι παρόντες 

Έξοδα στην πορεία. 

ΠΕ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

mailto:ykaravella@dc.judicial.gov.cy


37/17 Ορίζεται για Προγραμματισμό της συνέχισης της 

Ακρόασης στις 7.1.22 στις 09:00.   

Χωρίς έξοδα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ημερομηνία: 21/12/2021 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού ενώπιον της κας 

Χ”Αθανασίου-Σιαμτάνη, που είναι ορισμένες 21/12/2021 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

 

1. Γονική Μέριμνα 477/18 

Η κυρίως αίτηση είναι ήδη ορισμένη για ακρόαση στις 25.1.22 η ώρα 9.00. Διάδικοι 

παρόντες. 

 

2. Γονική Μέριμνα 486/18 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 13.1.22 ώρα 9.00.   Δικηγόροι παρόντες. 

 

 

 

 

 

 

 


