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ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον    
 

Ημερομηνία: 18.02.2021 
 

Λόγω των υγειονομικών μέτρων που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση του Covid-19, το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των 

υποθέσεων χωρίς τη φυσική παρουσία των διαδίκων ή των συνηγόρων τους, εκτός εάν ειδοποιηθούν διαφορετικά 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 2184/2005 Η αίτηση όσον αφορά τον Καθ’ ου η αίτηση 1 αποσύρεται και 

απορρίπτεται άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. Όσον αφορά τους Καθ’ 

ων η αίτηση 2 και 3, δεν υπάρχει επίδοση στον φάκελο του 

Δικαστηρίου ούτε διαφορετική ενημέρωση έχει ληφθεί. Η αίτηση 

ορίζεται για επίδοση στους Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3 την 

26.05.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 

 

2.  ΑΓΩΓΗ 3814/2014 

ΑΓΩΓΗ 2593/2014 

Οι αγωγές ορίζονται για Ακρόαση την 21.09.2021 ώρα 11:00 

π.μ., έξοδα στην πορεία. 

3.  ΑΓΩΓΗ 1802/2015 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 27.09.2021 ώρα 11:00 π.μ., 

έξοδα στην πορεία. 

 

4.  ΑΓΩΓΗ 1382/2016 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 21.10.2021 ώρα 11:00 π.μ., 

έξοδα στην πορεία. 

 

5.  ΑΓΩΓΗ 3066/2016 Δίδεται περαιτέρω χρόνος στον Εναγόμενο, εντός 40 ημερών 

από σήμερα να καταχωρίσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων (αντίγραφα των εγγράφων που θα αποκαλύψει να 

επισυναφθούν στον κατάλογο εγγράφων του) και ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας. Η αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες την 26.05.2021 ώρα 8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία αλλά 

όχι εναντίον του Ενάγοντος. 

 

6.  ΕΦΕΣΗ 475/2016 Η Έφεση ορίζεται για Ακρόαση (αντεξέταση με βάση το 

διάταγμα) την 18.03.2021 ώρα 9:30 π.μ.. 

 

7.  ΑΓΩΓΗ 444/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 02.11.2021 ώρα 11:00 π.μ., 

έξοδα στην πορεία. 

 

8.  ΑΓΩΓΗ 716/2017 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.11.2021 ώρα 11:00 π.μ., 

έξοδα στην πορεία. 

 

9.  ΑΓΩΓΗ 1085/2018 Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εντός περαιτέρω 3 ημερών από 

σήμερα (δήλωσαν ότι θα καταχωριστεί σήμερα, περίπτωση στην 

οποία θα θεωρείται εμπρόθεσμη). Η Ενάγουσα να καταχωρίσει 

την έγγραφη μαρτυρία της εντός 45 ημερών από σήμερα. 

Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν τη δική τους 

έγγραφη μαρτυρία εντός περαιτέρω 45 ημερών. Η αγωγή 

ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 22.06.2021 ώρα 

             

 
                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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8:30 π.μ., έξοδα στην πορεία. Σε περίπτωση διευθέτησής της 

νωρίτερα, να ειδοποιηθεί το Δικαστήριο. 

 

10.  ΑΓΩΓΗ 959/2019 Εκκρεμεί αίτηση για απόφαση εναντίον του Εναγόμενου 1 και η 

κλήση για οδηγίες του Εναγόμενου 2. Η κλήση για οδηγίες της 

Ενάγουσας είναι ορισμένη την 02.03.2021, ημερομηνία που 

ακυρώνεται. Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται και των δύο κλήσεων 

για Οδηγίες. Δίδονται οδηγίες, όπως εντός 60 ημερών από 

σήμερα, η Ενάγουσα και ο Εναγόμενος 2 προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα 

τύχουν αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους 

εγγράφων τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες, με έξοδα στην 

πορεία, και η αίτηση για απόφαση εναντίον του Εναγόμενου 1 

ορίζεται για Απόδειξη, χωρίς έξοδα σήμερα, την 27.05.2021 ώρα 

8:30 π.μ.. Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα να προωθηθούν ως 

τότε. 

 

11.  ΑΓΩΓΗ 1711/2019 Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για 

τον Εναγόμενο 2, για 6 μήνες από σήμερα. Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

12.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.104/2020 Βάσει αλληλογραφίας, η αίτηση παραμένει για Οδηγίες την 

27.05.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Χωρίς έξοδα. 

 

13.  ΑΓΩΓΗ 764/2020 Δίδονται οδηγίες όπως η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 60 

ημερών από σήμερα, προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης 

εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν 

αποκάλυψης να επισυναφθούν στους καταλόγους εγγράφων 

τους. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.05.2021 ώρα 8:30 

π.μ., έξοδα στην πορεία. Το αίτημα για συνένωση επιφυλάσσεται. 

 

14.  ΑΓΩΓΗ 1720/2020 Δίδονται οδηγίες όπως η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι, εντός 60 

ημερών από σήμερα, προβούν σε ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 

και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα αποκαλυφθούν να 

επισυναφθούν στους καταλόγους τους. Η αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες την 27.05.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 

Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα, να προωθηθούν ως τότε. 

 

15.  ΑΓΩΓΗ 2704/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης δήλωσης. 

 

16.  ΑΓΩΓΗ 2749/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης δήλωσης. 

 

17.  ΑΓΩΓΗ 2745/2020 Εκδίδεται απόφαση ως η παράγραφος 6 της ένορκης δήλωσης. 

 

18.  ΑΓΩΓΗ 59/2021 Το Δικαστήριο καλεί τους συνήγορους της Αιτήτριας να 

αγορεύσουν: Το Ολλανδικό δικαστήριο ανέλαβε πρώτο τη διεθνή 

δικαιοδοσία και η απαίτηση της Ενάγουσας φαίνεται, εκ πρώτης 

όψεως, να σχετίζεται ή να είναι συναφής με το περιεχόμενο της 

ίδιας συμφωνίας/σχέσης/διαφοράς για την οποία την ανέλαβε. 

Δεν επηρεάζεται για τον λόγο αυτό η δυνατότητα του παρόντος 

Δικαστηρίου να αναλάβει επίσης διεθνή δικαιοδοσία, ασχέτως 

των στοιχείων σύνδεσης που υποδεικνύονται; Ειδάλλως, πώς 

διαφοροποιούνται τα υπό κρίση ζητήματα και πώς εκφεύγουν της 

δικαιοδοσίας του αλλοδαπού Δικαστηρίου που ήδη ανέλαβε; Στην 

υπόθεση ενώπιον του αλλοδαπού δικαστηρίου προβλήθηκε ή δεν 

προβλήθηκε ίδια απαίτηση/ανταπαίτηση της Ενάγουσας; 

Αμφισβητήθηκε η δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστηρίου 

ενώπιον του ή όχι, και εάν ναι, τι αποφάσισε το Ολλανδικό 
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δικαστήριο; Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση, για τον σκοπό αυτό, 

την 05.03.2021 ώρα 8:30 π.μ.. Σε περίπτωση που χρειάζεται να 

λάβει υπόψη του το Δικαστήριο περαιτέρω μαρτυρία γεγονότων, 

δίδεται η άδεια να καταχωριστεί συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση, μέχρι τότε.  
 

1. Τυχόν e-mails θα πρέπει να αποστέλλονται πριν από την ώρα κατά την οποία είναι ορισμένη η υπόθεση. Έγγραφα που δεν βρίσκονται στον 

φάκελο του Δικαστηρίου αναγκαστικά δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το Δικαστήριο ενημερωθεί σχετικά.  

 

2. Σε περίπτωση που ενημερώνονται οι δικηγόροι μέσω Πινακίου ότι ορίζεται μια υπόθεση για να αρχίσει, εννοείται ότι δεν θα λαμβάνουν εκ 

νέου ενημέρωση 7 ημέρες προηγουμένως. Οι πιο κάτω υποθέσεις έχουν προτεραιοποιηθεί να ακουστούν λόγω της παλαιότητάς τους. Εάν 

υφίσταται κώλυμα για την έναρξη ή συνέχιση μιας ακρόασης, να υπάρχει επικοινωνία.  

 

3. Σε περίπτωση που δικηγόροι θέλουν να δοθεί σειρά στην ακρόαση υποθέσεών τους που δεν έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας ούτε 

είναι ήδη ταχείας εκδίκασης, είτε γιατί αφορούν μόνο σε νομικά ζητήματα είτε γιατί υπάρχει μόνον 1 μάρτυρας/σύντομη μαρτυρία είτε γιατί 

επιθυμούν να εκδικαστούν ως ταχείας εκδίκασης/με γραπτή μαρτυρία, κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας με τους αντιδίκους τους, να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο, ώστε να γίνει προσπάθεια να δημιουργηθεί παράλληλος πίνακας τέτοιων γρήγορων 

υποθέσεων/προγραμματισμός με βάση τη δική τους χρονολογική σειρά. Για ορισμένες από αυτές, πιθανόν να υπάρχει δυνατότητα κατά 

καιρούς να ακούγονται/ολοκληρώνονται στα ενδιάμεσα αυτών που έχουν μεν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας αλλά η ακρόαση των 

οποίων μπορεί να διαρκεί λόγω έκτασης της μαρτυρίας τους. 

 

Υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί λόγω παλαιότητας (ομάδα Α/Β) 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ακρόαση Κατάσταση 

1.  2127/2012 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26.02.2021 Πρέπει να αρχίσει 

2.  2390/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Εκκρεμεί Πρέπει να αρχίσει 

3.  2875/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Συνεχιζόμενη 

4.  3415/2012 ΔΑΝΕΙΟ 10.03.2021 Πρέπει να αρχίσει 

5.  3907/2012 ΑΤΥΧΗΜΑ 14.05.2021 Πρέπει να αρχίσει 

6.  4547/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 17.02.2021 Συνεχιζόμενη   

7.  4646/2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 02.03.2021 Πρέπει να αρχίσει 

8.  5094/2012 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ 23.02.2021 Συνεχιζόμενη 

9.  5285/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 05.03.2021 Συνεχιζόμενη   

10.  5690/2012 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 08.03.2021 Συνεχιζόμενη  

11.  5868/2012 & 

5869/2012 

ΑΤΥΧΗΜΑ 24.02.2021 

25.02.2021 

Συνεχιζόμενη 

12.  158/2013  ΕΦΕΣΗ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 14.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

13.  187/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 03.03.2021 Εάν δεν συνεχίσει 

η 2875/2012, 

υπάρχουν 

προοπτικές 

14.  191/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 26.02.2021 Πρέπει να αρχίσει 

15.  513/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15.04.2021 Πρέπει να αρχίσει 

16.  516/2013 ΛΙΒΕΛΛΟΣ 11.06.2021 Πρέπει να αρχίσει 

 

Υποθέσεις που έχουν σημειωθεί για γρήγορη εκδίκαση 

Α/Α Υπόθεση Θέμα Ορισμένη Λεπτομέρειες 

1.      

 

 
 E-mail επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου (στενογράφος/γραμματέας): yioannou@dc.judicial.gov.cy  

(μόνον για επείγοντα θέματα) κα Χρίστια Μίτλεττον (δικαστής): cmiddleton@dc.judicial.gov.cy 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: κα Γιώτα Ιωάννου: 25806276 

 
 

 

 

mailto:yioannou@dc.judicial.gov.cy
mailto:cmiddleton@dc.judicial.gov.cy

