
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 20.05.2022 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1209/21 Αίτηση 25.02.2022:  Το αίτημα εγκρίνεται.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

10.06.2022, η ώρα 09.00. 

 

324/21 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση 7.12.2022, η ώρα 

10.00. 

 

2593/20 Κλήσεις για Οδηγίες:  Δίδονται οδηγίες όπως καταχωρηθεί συνοπτικός 

κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 30 ημερών από 

σήμερα.  Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 28.06.2022,  η ώρα 09.00. 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 20.5.2022 

 

Αγωγές: 

3296/17 Η Αίτηση ημερ. 11.11.21 επαναορίζεται για επίδοση (τελευταία 

φορά) την 30.6.2022 ώρα 09.00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

805/20 Ενόψει του περιεχομένου των συνημμένων ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων των συνηγόρων, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. 

 Η Αίτηση ημερ. 21.12.20 επαναορίζεται για ακρόαση (οικονομική 

εξέταση) την 3.10.2022 ώρα 09.00.  Ο χρόνος για την 

καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 8.7.2022.  Εκδίδεται 

ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση, το οποίο θα 

παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 

211/19 Ενόψει του ότι καταχωρήθηκε η Υπεράσπιση, η Αίτηση ημερ. 

23.10.19 εναντίον του Εναγόμενου απορρίπτεται με έξοδα προς 

όφελος του Ενάγοντα και εναντίον του Εναγόμενου τα οποία θα 

πληρωθούν στο τέλος της αγωγής. 

1888/18 Έχει καταχωρηθεί ο ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων από 

αμφότερες τις πλευρές.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 

16.12.2022 ώρα 11.00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

5402/15 Η Αίτηση ημερ. 17.2.2022 ορίζεται για ακρόαση την 29.9.2022 

ώρα 09.00.  Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης 

παρατείνεται μέχρι 8.7.2022.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

1209/15 Ενόψει του προβαλλόμενου στα συνημμένα ηλεκτρονικά 

μηνύματα λόγου, το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η αγωγή 

επαναορίζεται για ακρόαση την 5.12.2022 ώρα 09.30.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

2061/17 Με βάση το περιεχόμενο των συνημμένων ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων των συνηγόρων εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα ως 

η παραγρ. Α της αίτησης.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 20.05.2022 ενώπιον της κας Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  2221/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 28.11.2022 και ώρα 11:00.  

 

 

Αρ. Αγωγής:  1475/15 

Ορίζεται για ακρόαση την 12.12.2022 ώρα 11:00.    

 

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

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ, Α.Ε.Δ. 

20.05.2022 

 

(Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν το Πινάκιο του κ. Μ. Αγιομαμίτη, 

A.E.Δ. παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μόνο στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο mcosta@dc.judicial.gov.cy) 

 

Αρ. Αγωγής 2261/20 Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και ανταλλάξουν μεταξύ τους 

ονομαστικούς καταλόγους των μαρτύρων τους με σύνοψη της 

μαρτυρίας τους εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 30.09.2022 και ώρα 09:00.  Εκείνη 

την ημέρα θα καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο εξέτασης των 

μαρτύρων.  Έξοδα στην πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 4035/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη 

διευθέτηση στις 30.09.2022 και ώρα 09:00.  Καμία διαταγή για 

έξοδα σήμερα.     

 

Αρ. Αγωγής 3745/16 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 21.02.2023 και 

ώρα 11:00.     

 

Αρ. Αγωγής 684/19 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 27.03.2023 και 

ώρα 11:00.     

 

Αρ. Αγωγής 1620/19 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 24.03.2023 και 

ώρα 11:00.     

 

Αρ. Αγωγής 783/20 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 24.04.2023 και 

ώρα 11:00.      

 

Αρ. Αγωγής 935/17 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 23.02.2023 και 

ώρα 11:00.     

mailto:mcosta@dc.judicial.gov.cy
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Αρ. Αγωγής 3145/15 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.01.2023 και ώρα 

11:00.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 3161/20 Η ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως 

ακολούθως: 

• Όλοι οι διάδικοι να παραδώσουν τη γραπτή δήλωση-

κατάθεση του κάθε μάρτυρα που θα κληθεί να δώσει 

μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου τουλάχιστον μια 

εργάσιμη ημέρα πριν καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. 

• Η εξέταση του κάθε μάρτυρα θα είναι διάρκειας μέχρι 15 

λεπτά ενώ η αντεξέτασή του θα είναι διάρκειας μέχρι 60 

λεπτά και η επανεξέτασή του μέχρι 10 λεπτά. 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 25.04.2023 και ώρα 

11:00π.μ.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αρ. Αγωγής 964/19 Η Εναγόμενη να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο των 

μαρτύρων της με σύνοψη της μαρτυρίας τους εντός 45 

ημερών από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

23.09.2022 και ώρα 09:00.  Εκείνη την ημέρα θα καθοριστεί το 

χρονικό πλαίσιο εξέτασης των μαρτύρων.  Έξοδα στην 

πορεία, όχι εις βάρος Ενάγουσας.   

 

Αρ. Αγωγής 3113/20 Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και ανταλάξουν μεταξύ τους 

ονομαστικούς καταλόγους των μαρτύρων τους με σύνοψη της 

μαρτυρίας τους εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 30.10.2022 και ώρα 09:00.  Εκείνη 

την ημέρα θα καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο εξέτασης των 

μαρτύρων.  Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 167/21 Οι διάδικοι να καταχωρήσουν και ανταλάξουν μεταξύ τους 

ονομαστικούς καταλόγους των μαρτύρων τους με σύνοψη της 

μαρτυρίας τους εντός 60 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 30.09.2022 και ώρα 09:00.  Εκείνη 

την ημέρα θα καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο εξέτασης των 

μαρτύρων.  Έξοδα στην πορεία.   
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Αρ. Αγωγής 2217/15 Ενόψει της ειδοποίησης ημερ.18.01.22, σχετική άδεια δίδεται 

και η αγωγή εναντίον της Εναγομένης 1 απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα.  Η κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της 

έξοδα.  Όλες οι προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται.   

 Σε ότι αφορά την Εναγόμενη 2, ορίζεται για ακρόαση στις 

07.02.2023 και ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 2408/21 Αίτηση ημερ.15.05.22 – Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη στις 

10.06.2022 και ώρα 09:00.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

Αρ. Αγωγής 139/22 Αίτηση ημερ.21.04.2022 – Η αίτηση ορίζεται για 

διευκρινήσεις στις 23.05.2022 και ώρα 09:00.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.  

 

Αρ. Αγωγής 1638/21 Αίτηση ημερ.24.02.2022 – Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

στις 30.09.2022 και ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι τις 23.09.2022.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αίτησης.   

 

Αρ. Αγωγής 3825/16  Αίτηση ημερ.15.11.2021 – Η αίτηση ορίζεται για απόδειξη 

στις 03.06.2022 και ώρα 09:00 εκτός αν καταχωρηθεί 

υπεράσπιση μέχρι την 01.06.2022.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία της αίτησης.   

 

Αρ. Αγωγής 54/21 Αίτηση ημερ.12.05.2021 – Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ Ενάγοντα-Αιτητή και εναντίον Εναγόμενων-Καθ’ ων η 

Αίτηση 1 και 2 αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως αυτά 

θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα 

και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα 

στο τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  

 

ρ. Αγωγής 1078/21 Αίτηση ημερ.14.09.2021 – Η αίτηση απορρίπτεται άνευ 

βλάβης με έξοδα υπέρ Ενάγοντα-Αιτητή και εναντίον 

Εναγόμενου-Καθ’ ης η Αίτηση όπως αυτά θα υπολογιστούν 

από τον Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν 
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από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της 

διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  

 

Αρ. Αγωγής 691/16 Αίτηση ημερ.07.07.2020 – Το αίτημα εγκρίνεται.  Η αίτηση 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 30.09.2022 και ώρα 08:30.  

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η Αίτηση το 

οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.   

 

Αρ. Αγωγής 831/21 Αίτηση ημερ.15.07.2021 – Εκδίδεται απόφαση υπέρ των 

Εναγόντων και εναντίον των Εναγόμενων 1 και 2 

αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως ως η παράγραφος 8 (α) – 

(γ) της ένορκης δήλωσης του Α. Αγαθοκλέους 

ημερ.31.01.2022.  

Τα δικηγορικά έξοδα να υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή 

και εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Περαιτέρω, εναντίον του 

Εναγόμενου 1 εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 21 (ε) – 

(θ) του Παρακλητικού της Έκθεσης Απαίτησης.   

Εκδίδεται εναντίον του Εναγόμενου 1 αναγνωριστική 

απόφαση ως η παράγραφος 21 (ι) του Παρακλητικού της 

Έκθεσης Απαίτησης 

 

Αρ. Αγωγής 338/21 Κλήση ημερ.14.01.2022 και 03.02.2022 – Στη βάση των 

όσων έχουν τεθεί ενώπιον μου θεωρώ ότι υπό τις περιστάσεις 

αποκαλύφθηκε καλός λόγος για τη μη συμμόρφωση με τις 

προθεσμίες της Δ.30 θ. 2(α).  Συνεπώς η προθεσμία για 

καταχώρηση του Παραρτήματος παρατείνεται για περίοδο 30 

ημερών από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για συμμόρφωση με 

τις πιο πάνω οδηγίες στις 28.06.2022 και ώρα 09:00.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον Εναγόντων.  

  

Αρ. Διαχείρισης 28/09 Αίτηση ημερ.06.05.2022 - Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδεται 

διάταγμα ως οι παράγραφος Α της αίτησης. Ο συνδιαχειριστής 

να υπογράψει εγγύηση ύψους €10.000.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.   
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Αρ. Διαχείρισης 53/14 Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 21.11.2022 και ώρα 

09:00.  Τελικοί λογαριασμοί να κατατεθούν πέντε ημέρες 

προηγουμένως.  Αν δεν καταστεί εφικτό να κατατεθούν τελικοί 

λογαριασμοί, τότε, να καταχωρηθούν νέοι ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί εντός του πιο πάνω ορισθέντος χρόνου.  Ο 

διαχειριστής να ενημερωθεί να είναι παρών κατά την πιο 

πάνω ημερομηνία και ώρα με την ίδια εγγύηση. 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 118/21 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 03.10.2022 και ώρα 09:00.  

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε και αντίγραφό της να 

παραδοθεί στην άλλη πλευρά αυθημερόν.  Καμία διαταγή για 

έξοδα.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  K. Κουνίδου, Α.Ε.Δ. 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων κατά την 20.05.2022  

 

4299/02 – Αίτηση ημερ. 13.9.20 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται λόγω μη επίδοσης, χωρίς έξοδα.   

 

3711/04 – Αίτηση ημερ. 19.4.22 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

891/15 

Ορίζεται για Οδηγίες την 21.9.2022 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

405/16 

Ορίζεται για Οδηγίες την 20.9.2022 στις 9.00 π.μ.  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

2517/16 

Ορίζεται για Ακρόαση την 25.1.2023 στις 10.30 π.μ. 

 

1114/17 

Ορίζεται για Ακρόαση την 17.1.2023 στις 10.30 π.μ. 

 

3207/17 

Ορίζεται για Οδηγίες την 13.10.2022 στις 9.00 π.μ.  Οι Ενάγοντες και οι 

Εναγόμενοι να καταθέσουν εντός 3 μηνών από σήμερα τον κατάλογο των 

μαρτύρων τους και τη σύνοψη της μαρτυρίας τους.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

1022/18 
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Ορίζεται για Ακρόαση την 20.1.2023 στις 10.30 π.μ. 

2205/19 – Αίτηση ημερ. 14.7.20 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη την 16.9.2022 στις 8.30 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί Ε/Υπεράσπισης 7 καθαρές μέρες πριν (τελευταία φορά).  

Τα έξοδα της αίτησης στην πορεία.   

 

2376/19  - Αίτηση ημερ. 5.5.22 

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που παρήλθε από τη λήξη του κλητηρίου 

εντάλματος, η αίτηση ορίζεται για εξέταση στις 2.6.2022 στις 9.00 π.μ.            

και να ενημερωθούν οι συνήγοροι των διαδίκων.   

 

2946/19 

Ορίζεται για Ακρόαση την 30.1.2023 στις 10.30 π.μ. 

 

2424/20 – Αίτηση ημερ. 5.5.22 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδονται διατάγματα ως η αίτηση και να 

διαγραφεί η φράση «και/ή ότι είναι από 26.10.21».  Καμία διαταγή για 

έξοδα. 

 

67/21 – Κλήση ημερ. 20.1.22 και αίτηση ημερ. 31.1.22 

Σε καμία από τις δύο κλήσεις δεν υπάρχει Παράρτημα.  Στην κλήση 

ημερ. 20.1.22 δεν υπάρχει Παράρτημα Εναγομένων και στην αίτηση 

ημερ. 31.1.22 των Εναγόντων.  Να ενημερωθούν οι συνήγοροι των 

διαδίκων και οι κλήσεις ορίζονται στις 6.6.2022 στις 9.00 π.μ. και να 

καταχωρηθούν μέσα σε 7 ημέρες.  Καμία διαταγή για έξοδα.   

 

828/21 – Αίτηση ημερ. 18.6.21 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες την 30.5.2022 στις 9.00 π.μ.  Να 

ενημερωθούν οι δικηγόροι ότι η ένσταση του Εναγόμενου 2 δεν βρίσκεται 

στο φάκελο.  Χωρίς έξοδα.  Το διάταγμα παραμένει σε ισχύ. 
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890/21 

Θα ενημερωθείτε από το Δικαστήριο. 

 

26/22 – Αίτηση ημερ. 2.2.22 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 14.6.2022 στις 9.00 π.μ.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

Διαχείριση 570/16 

Ορίζεται για Έλεγχο στις 25.11.2022 στις 9.00 π.μ.  Τελικοί Λογαριασμοί 

να κατατεθούν 20 μέρες προηγουμένως και εάν δεν είναι εφικτό να 

καταχωρηθούν νέοι Ενδιάμεσοι Λογαριασμοί επίσης 20 ημέρες 

προηγουμένως..  Σε περίπτωση που οι Τελικοί Λογαριασμοί κατατεθούν 

και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή η Διαχείριση να τεθεί εκτός 

πινακίου.  Εκδίδεται Ε/Σύλληψης εναντίον του Διαχειριστή και να 

παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι τότε. 

 

Παραπομπή 4/21 – Αίτηση ημερ. 23.11.21 

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

έξοδα υπέρ του Απαιτητή και εναντίον της Αποζημιούσας Αρχής, 

πληρωτέα στο τέλος. 

 

Γενική Αίτηση 682/13 

Ορίζεται για Οδηγίες την 22.9.2022 στις 9.00 π.μ.  Ο χρόνος 

καταχώρησης της συμπληρωματικής Ε/Δήλωσης της Εφεσίβλητης 

παρατείνεται για 30 ημέρες από σήμερα.  Χωρίς έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.                                                     

Ημερομηνίες: 20 Μαΐου 2022  

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  ΑΓΩΓΗ 7196/2002 Για Αιτήτρια: Σταύριος Ιωάννου ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 05.05.2022 για ανανέωση ΜΕΜΟ 
Η αίτηση όσον αφορά το ΜΕΜΟ Μ1481/2012 του ΕΚΓ Λεμεσού, 
δεν υποβλήθηκε ένα μήνα πριν από την εκπνοή του ΜΕΜΟ αυτού 
(25.05.2022), το ΕΚΓ ενίσταται, και, όπως φαίνεται από τα 
ενώπιον του Δικαστηρίου δεδομένα, δεν πληρούνται σωρευτικά 
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παράταση της ισχύος του 
ΜΕΜΟ αυτού. Το Δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να επεκτείνει 
τη νομοθετημένη προθεσμία ή να μην εφαρμόσει τον νόμο. 
Επίσης, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε υποδειχθεί από τους 
συνήγορους της Αιτήτριας κάποια νομική βάση, της οποίας μπορεί 
να γίνει χρήση για οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Αναγκαστικά, η 
αίτηση απορρίπτεται. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

2.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.134/2004 Για Αιτήτρια: Χ. Αυγουστή & Συνεταίροι ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 10.05.2022 για άδεια εκτέλεσης 
Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως 
η παράγραφος 1 της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

3.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.939/2009 Για Αιτήτρια: Χριστάκης Λουκά & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 10.05.2022 για άδεια εκτέλεσης 
Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως 
η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

4.  ΑΓΩΓΗ 4710/2009 Για Αιτήτρια: Παπαδόπουλος, Λυκούργος & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 09.05.2022 για άδεια εκτέλεσης 
Η αίτηση ήταν ορισμένη την 19.05.2022, τέθηκε ενώπιον του 
Δικαστηρίου σήμερα. Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία 
που τη συνοδεύει και ικανοποιούμαι ότι με βάση όσα έχουν 
εκτεθεί μπορεί να εκδοθεί διάταγμα. Εκδίδεται διάταγμα δια 
του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης, ως η αίτηση (με την 
αντικατάσταση της φράσης «δέκα (10)» από τη φράση «δώδεκα 
(12)»), καμία διαταγή για έξοδα. 
 

5.  ΑΓΩΓΗ 989/2012 Για Αιτήτρια: Ηλία & Ηλία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 28.04.2022 για ανανέωση ΜΕΜΟ 
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία 
διαταγή για έξοδα. 
 

6.  ΑΓΩΓΗ 992/2012 Για Αιτήτρια: Ηλία & Ηλία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 28.04.2022 για ανανέωση ΜΕΜΟ 
Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης. Καμία 
διαταγή για έξοδα. 
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7.  ΑΓΩΓΗ 3844/2012 Για Αιτήτρια: Σπύρος Ιωάννου ΔΕΠΕ 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 24.09.2020 
Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 20.06.2022 ώρα 08:30. 
 

8.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.1088/2013 Για Αιτήτρια: Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση 
1: μη επιδοθείσα, για Καθ’ ων η αίτηση 2, 3, 4: Nicholas 
Theodorou & Co LLC, Καθ’ ων η αίτηση 2, 3, 4: απόντες 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 16.07.2020 
Η αίτηση παραμένει για επίδοση στον Καθ’ ου η αίτηση 1, χωρίς 
έξοδα, και για Οδηγίες/εξέταση για τους Καθ’ ων η αίτηση 2, 
3, 4, με έξοδα στην πορεία, την 17.10.2022 ώρα 08:30. Σε 
περίπτωση μη διευθέτησης, οι συνήγοροι των Καθ’ ων η αίτηση 
2, 3, 4 να τους παρουσιάσουν για σκοπούς εξέτασης και να 
προσκομιστούν ενόρκως τα στοιχεία που χρειάζονται με βάση τον 
νόμο το αργότερο 10 ημέρες προηγουμένως.  
 

9.  ΑΓΩΓΗ 348/2014 Για Ενάγουσα: Ρ. Φιλίππου για Μ.Χ. Μυλωνά & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, 
για Εναγόμενη: Κ. Χ’ Κωστής για Κώστας Π. Χατζηκωστής & Σία 
ΔΕΠΕ 
Επιφυλάσσεται απόφαση επί της αγωγής. Τυχόν 
προσθήκες/διευκρινίσεις κ.λπ. μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά 
μέχρι τη Δευτέρα, και θα ληφθούν υπόψη. 
 

10.  ΑΓΩΓΗ 2793/2014 Για Ενάγουσα: Φιόνα Νικολάου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 05.10.2022 ώρα 10:30. 
Εάν θα γίνει χρήση γραπτής δήλωσης με βάση το άρθρο 25 του 
Κεφ.9, να δοθεί στην άλλη πλευρά το αργότερο 2 ημέρες 
προηγουμένως. Τυχόν συμπληρωματικές ένορκες αποκαλύψεις, 
επίσης, να γίνουν το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως, και να 
δοθούν και αντίγραφα στην άλλη πλευρά.  
 

11.  ΑΓΩΓΗ 3854/2014 Για Ενάγοντα: Ε. Φράγκου, για Εναγόμενο: Αν. Μελάς για ΓΕ 
Η παρουσίαση της μαρτυρίας έχει ολοκληρωθεί. Η αγωγή ορίζεται 
για συνέχιση της Ακρόασης (τελικές αγορεύσεις) την 
08.07.2022 ώρα 08:30. 
 

12.  ΑΓΩΓΗ 5098/2014 Για Ενάγοντα: Τούμπας & Τούμπας ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Λ. 
Παπαφιλίππου & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 
10.10.2022 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. 
 

13.  ΑΓΩΓΗ 5412/2014 Για Ενάγοντα: Yiannakis K. Thoma Law Firm LLC, για Εναγόμενη: 
Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 08.04.2022 για τροποποίηση 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται χωρίς έξοδα, η 
ημερομηνία 27.05.2022 ακυρώνεται. Κοινή δήλωση εκ μέρους 
των διαδίκων σημειώνεται ως Τεκμήριο Α. Εκδίδεται εκ 
συμφώνου απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον της 
Εναγόμενης για το ποσό των €6.750,00 πλέον νόμιμος τόκος από 
την 19.05.2022 μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα της αγωγής 
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ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €3.250,00 
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πλέον νόμιμος τόκος από την 
19.05.2022 μέχρι εξόφλησης. Προηγούμενες διαταγές για έξοδα 
μεταξύ του Ενάγοντος και της Εναγόμενης ακυρώνονται. Θα 
υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης (απαίτηση, τόκος, 
έξοδα) μέχρι την 15.06.2022. Νοουμένου ότι το ποσό των 
€6.750,00 (απαίτηση) και το ποσό των €3.250,00 (έξοδα) 
πληρωθούν μέχρι την 15.06.2022, το εξ αποφάσεως χρέος θα 
θεωρείται εξοφληθέν (δεν θα οφείλεται τόκος). Όσα 
συμφώνησαν ο Ενάγων και η Εναγόμενη και καταγράφονται στα 
σημεία 1 και 2 του Τεκμηρίου Α καθίστανται Κανόνας 
Δικαστηρίου (Rule of Court).  
 

14.  ΑΓΩΓΗ 1637/2015 Για Ενάγουσα: Χριστόφορος Χατζηστερκώτης & Συνεργάτες 
ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Άντης Πολυδώρου 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 14.11.2022 ώρα 10:30, 
έξοδα στην πορεία. Τυχόν γραπτή δήλωση με βάση το άρθρο 25 
του Κεφ.9 να δοθεί στην άλλη πλευρά τουλάχιστον 2 ημέρες 
προηγουμένως. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη αποκάλυψη από 
οποιαδήποτε πλευρά, να γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν από την 
ακρόαση και να δοθούν αντίγραφα των εγγράφων στην άλλη 
πλευρά. 
 

15.  ΑΓΩΓΗ 2318/2015 Για Ενάγουσα: Ντίνος Μαστορούδης & Σία ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους: Χρίστος Σ. Χριστοφόρου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 30.06.2022 ώρα 08:30. 
 

16.  ΑΓΩΓΗ 3302/2015 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 2: 
Φωκάς Α. Σωφρονίου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 30.06.2022 ώρα 08:30. 
 

17.  ΑΓΩΓΗ 4615/2015 Για Ενάγοντα: Σ. Πούγιουρος, για Εναγόμενη: Κ. Πολεος 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 04.11.2022 ώρα 10:30, 
έξοδα στην πορεία. 
 

18.  ΑΓΩΓΗ 5192/2015 Για Ενάγουσα: Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 1: 
Τορναρίτης & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 30.06.2022 ώρα 08:30, έξοδα στην 
πορεία. Να ενημερωθεί το Δικαστήριο συγκεκριμένα. 
 

19.  ΑΓΩΓΗ 993/2016 Για Ενάγουσα: Άντης Πολυδώρου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Μάριος 
Χαρτσιώτης & Σία ΔΕΠΕ, για Τριτοδιάδικο: Λ. Αντωνίου 
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 30.06.2022 ώρα 08:30, έξοδα στην 
πορεία. 
 

20.  ΑΓΩΓΗ 1236/2016 Για Ενάγουσα: Karapatakis Pavlides LLC, για Εναγόμενους: Π. 
Μπενάκης 
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Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 25.01.2023 ώρα 10:30. 
 

21.  ΑΓΩΓΗ 3251/2016 Για Ενάγοντα: Ηλία & Ηλία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενος: Δήμος και Λία 
Γεωργιάδη & Σία ΔΕΠΕ 
Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες (διαχείριση & 
προγραμματισμό) την 17.10.2022 ώρα 08:30. 
 

22.  ΑΓΩΓΗ 112/2017 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια στην αίτηση 17.11.2021 και Καθ’ ης η 
αίτηση στην αίτηση ημερομηνίας 10.05.2022: Φ. Αποστολίδης 
Για Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση στην αίτηση 17.11.2021 και 
Αιτητή στην αίτηση ημερομηνίας 10.05.2022: Κώστας Τσιρίδης & 
Σία ΔΕΠΕ 
Αιτήσεις ημερομηνίας 17.11.2021 για επιδίκαση παραδεκτού 
ποσού και ημερομηνίας 10.05.2022 για τροποποίηση της Έκθεσης 
Υπεράσπισης 
Η αίτηση ημερομηνίας 10.05.2022 ορίζεται για Ακρόαση 
(γραπτές αγορεύσεις) την 20.06.2022 ώρα 08:30. Την ίδια 
ημέρα, μένουν για Οδηγίες η αίτηση ημερομηνίας 17.11.2021 και 
η αγωγή. Έξοδα στην πορεία.  
 

23.  ΑΓΩΓΗ 716/2017 Για Ενάγοντες: Γ. Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Άθως Δημητρίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 13.03.2023 ώρα 10:30. 
 

24.  ΑΓΩΓΗ 827/2017 Για Ενάγουσα: Αγαθοκλέους – Νεοφύτου & Σία ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενη: Α. Αναξαγόρου για Γ. Τσίκκος  
Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & 
προγραμματισμό την 08.07.2022 ώρα 08:30 
 

25.  ΑΓΩΓΗ 2556/2017 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Χρίστος Πουτζιούρης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 12.11.2020 για απόφαση λόγω παράλειψης 
εμφάνισης 
Η αίτηση παραμένει για Απόδειξη την 12.09.2022 ώρα 08:30, 
τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση απόδειξης μέχρι τότε.  
 

26.  ΑΓΩΓΗ 2665/2018 

ΑΓΩΓΗ 2945/2018 

Για Αιτητές: Α.Ι. Κίτσιος ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση 1: Χ. 
Λαφαζάνης, για Καθ’ ων η αίτηση 2, 3, 4: Χρ. Π. Σάββα 
Αιτήσεις έρευνας ημερομηνιών 21.12.2020 και 08.12.2020 
Απόφαση επιφυλάσσεται. 
 

27.  ΑΓΩΓΗ 786/2019 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ανδρέας Π. Ερωτοκρίτου & Σία ΔΕΠΕ, για 
Εναγόμενους 2 και 3/Καθ’ ων η αίτηση: Georgios E. Konnaris 
Αίτηση ημερομηνίας 17.01.2022 για απόφαση v. 2 & 3 λόγω 
παράλειψης καταχώρισης ΕΥ 
Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης των 
Εναγόμενων 2 και 3 επεκτείνεται μέχρι και την 20.05.2022. Η 
αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 2 και 3 όπως 
υπολογιστούν και εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας. 
 

28.  ΑΓΩΓΗ 822/2019 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Γεώργιος Κολοκασίδης & Συνεταίροι ΔΕΠΕ, 
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για Εναγόμενο/Καθ’ ου η αίτηση: Στέλιος Αμερικάνος & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 19.04.2022 για απόφαση λόγω παράλειψης 
καταχώρισης ΕΥ 
Ο χρόνος καταχώρισης της Έκθεσης Υπεράσπισης του 
Εναγόμενου επεκτείνεται μέχρι την 08.07.2022. Η αίτηση ορίζεται 
για Απόδειξη την 17.10.2022 ώρα 08:30, εκτός εάν η Έκθεση 
Υπεράσπισης του Εναγόμενου καταχωριστεί εμπρόθεσμα ή εκ 
συμφώνου. Έξοδα στην πορεία (σημ.: στον φάκελο του Δικαστηρίου 
υπάρχει ένα έγγραφο «υπεράσπισης» που είχε ετοιμάσει/υποβάλει μόνος του ο 
Εναγόμενος πριν από την καταχώριση της Έκθεσης Απαίτησης, είναι κατανοητό 
πως αυτό το έγγραφο συμφωνούν και οι δύο πλευρές να παραμεριστεί, να 

ενημερώσουν το Δικαστήριο την επόμενη φορά). 
 

29.  ΑΓΩΓΗ 520/2020 Για Ενάγουσα/Καθ’ ης η αίτηση: Φ. Αποστολίδης, για 
Εναγόμενη/Αιτήτρια: Στέλιος Κ. Στυλιανού & Σία ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 11.05.2022 για αντεξέταση 
Όσον αφορά την αίτηση ημερομηνίας 11.05.2022, για τους 
λόγους που έχουν εξηγηθεί από το Δικαστήριο, δηλαδή: (α) 
επειδή δεν υποβλήθηκε ένα μήνα πριν από την ακρόαση και 
υπήρχε ο χρόνος από την 16.03.2022 που είχε καταχωριστεί η 
γραπτή μαρτυρία της Ενάγουσας, και (β) επειδή τα σημεία που 
έχουν υποδειχθεί στην αίτηση, υπό τις υποπαραγράφους 1, 2 και 
3 (παρ.22 ισχυρισμός ότι η Εναγόμενη δεν πρόβαλε λόγο νομικό 
ή πραγματικό στις αξιώσεις, παρ.26 και 27 αναφορικά με νόμιμες 
υποχρεώσεις, παρ.28 ότι ουδέποτε η Εναγόμενη αποτάθηκε στο 
γραφείο της μάρτυρος για πληροφορίες), κατά την κρίση του 
Δικαστηρίου, δεν χρήζουν αντεξέτασης, ώστε και το Δικαστήριο, 
ασκώντας διακριτική ευχέρεια, κατ’ εξαίρεση, να επιτρέψει την 
αντεξέταση, η αίτηση απορρίπτεται, με έξοδα υπέρ της 
Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν και 
εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας της αγωγής. Η αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
30.05.2022 ώρα 08:30, έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον 
της Ενάγουσας. 
 

30.  ΑΓΩΓΗ 2131/2020 Για Αιτήτρια: Α.Κ. Χατζηιωάννου & Σία, G.M. Andronikou LLC 
Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 16.12.2021 
Η ώρα είναι 08:32, η Καθ’ ης η αίτηση είναι απούσα. Εκδίδεται 
ένταλμα σύλληψης το οποίο, προς το παρόν, θεωρείται αναγκαίο 
για σκοπούς εξέτασης, σύμφωνα με το Κεφ.6, το οποίο, όμως, να 
μην εκτελεστεί, ενόψει της πληροφορίας ότι υπάρχει επαφή με 
την Καθ’ ης η αίτηση και θα ενημερωθεί. Η αίτηση ορίζεται για 
Οδηγίες/εξέταση την 15.09.2022 ώρα 08:30. Έξοδα στην 
πορεία. 
 

31.  ΑΓΩΓΗ 2441/2020 Για Ενάγουσα: Pyrgou Vakis LLC, Εναγόμενη 2: αυτοπροσώπως 
(δέχεται βοήθεια από δικηγόρο) 
Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν 
κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Δίδονται οδηγίες: η Ενάγουσα 
και η Εναγόμενη 2, εντός 45 ημερών από σήμερα, να 
καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 
αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 
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δώσουν στην άλλη πλευρά. Εάν η Εναγόμενη 2 θέλει να υποβάλει 
κάποια προδικαστικά αιτήματα, να υποβάλει Παράρτημα Τύπου 
25 εντός της ίδιας προθεσμίας. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
την 17.10.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία.  
 

32.  ΑΓΩΓΗ 3105/2020 Για Ενάγουσα: Μ. Νικολάου, για Εναγόμενη: Στέλλα 
Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ 
Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν 
κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας. Εκκρεμεί και κλήση για 
οδηγίες από πλευράς Εναγόμενης που είναι ορισμένη την 
04.07.2022. Το Δικαστήριο επιλαμβάνεται και των δύο κλήσεων 
για οδηγίες και δίδονται κοινά οδηγίες για την απαίτηση και την 
ανταπαίτηση: η Ενάγουσα και η Εναγόμενη, εντός 30 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 04.07.2022 ώρα 8:30 π.μ.. Έξοδα στην πορεία. 
 

33.  ΑΓΩΓΗ 3117/2020 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 10.05.2022 για ανανέωση κλητηρίου 
Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της 
αγωγής για σκοπούς επίδοσης στην Εναγόμενη, για χρονική 
περίοδο 6 μηνών από σήμερα (σημ.: ας γίνει υποκατάστατη επίδοση). 
 

34.  ΠΣΑ 14/2021 Για Αιτήτρια/Πιστώτρια: Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους 
ΔΕΠΕ, για Καθ’ ου η αίτηση/Χρεώστη: Α. Σ. Χαραλάμπους, για 
Σύμβουλο Αφερεγγυότητας: καμία εμφάνιση, για Υπηρεσία 
Αφερεγγυότητας: καμία εμφάνιση 
Αίτηση ημερομηνίας 03.03.2022 για ακύρωση διατάγματος 
επιβολής ΠΣΑ 
Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 
08.07.2022 ώρα 08:30, τυχόν ένσταση του Καθ’ ου η αίτηση να 
καταχωριστεί μέχρι την 16.06.2022 ώρα 12:00μ., έξοδα στην 
πορεία αλλά όχι εναντίον της Αιτήτριας. 
 

35.  ΑΓΩΓΗ 739/2021 Για Ενάγοντα/Αιτητή: Ν. Δημητρίου για Δημόκριτος Αριστείδου 
ΔΕΠΕ 
Αίτηση ημερομηνίας 10.05.2022 για ανανέωση κλητηρίου 
εντάλματος 
Α. Ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης για ανανέωση και της 
ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος για σκοπούς επίδοσής του 
στην Εναγόμενη επεκτείνεται μέχρι και σήμερα. Β. Εκδίδεται 
διάταγμα ανανέωσης του Κλητηρίου Εντάλματος της αγωγής για 
σκοπούς επίδοσης στην Εναγόμενη, για χρονική περίοδο 6 μηνών 
από σήμερα. 
 

36.  ΓΕΝ.ΑΙΤ.64/2022 

I-JUSTICE 

Για Αιτητές: Ρ. Χατζηπαντελή 
Η αίτηση ορίζεται για επίδοση στον Έφορο Σωματείων και 
Ιδρυμάτων την 21.06.2022 ώρα 08:30. 
 

37.  ΕΦΕΣΗ 82/2022 Για Εφεσείοντα: Σιμόνη Παπαξενοπούλου για Ανδρέα Θ. 
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I-JUSTICE Μαθηκολώνη & Σία Δ.Ε.Π.Ε, για Εφεσίβλητη: Μ.Ε. Παπακώστα 
για Πανάγος & Πανάγος Δ.Ε.Π.Ε., για ενδιαφερόμενο μέρος 
Societe Generale Bank Cyprus Ltd:  Σ. Βελισσαρίου για Α. & Α.Κ. 
Αιμιλιανίδης, Κ. Κατσαρός & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, 
Ο πλειστηριασμός έχει ακυρωθεί από τον πιστωτή, η Έφεση θα 
αποσυρθεί, παραμένει εκκρεμότητα μόνον ως προς τα έξοδα, 
λόγος για τον οποίον οι συνήγοροι του Εφεσείοντος και της 
Εφεσίβλητης αναφέρουν πως χρειάζονται χρόνο. Το 
ενδιαφερόμενο μέρος εμφανίστηκε για σκοπούς ενημέρωσης πως 
δεν θα έχει ένσταση και προκειμένου να ενημερωθεί για το 
αποτέλεσμα. Η Έφεση παραμένει για εξέταση, αναφορικά με 
το θέμα των εξόδων, την 21.06.2022 ώρα 08:30. Χωρίς 
έξοδα σήμερα. 
 

 
1. Πρώτες εμφανίσεις: Διεξάγονται χωρίς φυσική παρουσία, εκτός εάν ζητηθεί ή εάν χρειάζεται διαφορετικά.  
2. Ακροάσεις: Οι εμφανίσεις με φυσική παρουσία 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. με σειρά του 2014 & συνεχιζόμενες 

 

Α/Α Υπόθεση Είδος Δικάσιμος Κατάσταση 

     

1.  Αγωγή 2029/2013 Χρηματική 27.05.2022 Συνεχιζόμενη - Backlog 

2.  Αγωγή 806/2014 Τραπεζικό χρέος 14.06.2022 Πρέπει να περατωθεί 

3.  Αγωγή 2882/2014 Τίτλος ακινήτου 01.06.2022 Συνεχιζόμενη 

4.  Αγωγή 3173/2014 Τραπεζικό χρέος 03.06.2022 Πρέπει να περατωθεί 

5.  Αγωγή 2986/2014 Ατύχημα 26.05.2022 Πρέπει να περατωθεί 

6.  Αγωγή 3306/2014 Τραπεζικό χρέος 25.05.2022 Συνεχιζόμενη 

7.  Αγωγή 3898/2014 Παράβαση σύμβασης 07.06.2022 Πρέπει να περατωθεί 

8.  Αγωγή 3911/2014 Παράβαση σύμβασης 23.05.2022 Πρέπει να περατωθεί 

9.  Αγωγή 3917/2014 Ασφαλιστικό συμβόλαιο 31.05.2022 Συνεχιζόμενη  

10.  Αγωγή 3854/2014 Αστυνομική βία 20.05.2022 Ολοκληρώθηκε την 20.05.2022  

11.  Αγωγή 4022/2014 Επίθεση 30.05.2022 Πρέπει να περατωθεί 

12.  Αγωγή 4240/2014 Λίβελος 10.06.2022 Πρέπει να περατωθεί 

13.  Αγωγή 4446/2014 Παράβαση σύμβασης 30.05.2022  Θα επαναπρ/στεί λόγω 4022/2014 

14.  Αγωγή 5063/2014 Λίβελος 24.05.2022 Συνεχιζόμενη 

15.  Αγωγή 5618/2014 Ασφαλιστική κάλυψη 23.05.2022 Συνεχιζόμενη  

16.  Αγωγή 1456/2015 Παράβαση σύμβασης 02.06.2022  Συνεχιζόμενη 
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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Χ. Μ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ, Ε.Δ., ΤΗΝ 
20.05.2022 

Αγωγή αρ. 4800/15 Η αγωγή ορίζεται στις 30.11.22 και ώρα 11:00 π.μ. για 
Ακρόαση.  Έξοδα στην πορεία.   

 

Γεν. Αίτηση 310/13 Η αίτηση ημερ. 11.09.20 αποσύρεται και απορρίπτεται 
εναντίον Καθ’ ης η Αίτηση 2 με έξοδα υπέρ Αιτητών και 
εναντίον Καθ’ ης η Αίτηση 2 για ποσό €310 πλέον 
Φ.Π.Α.  Το Ε/Σ εναντίον Καθ’ ης η Αίτηση 2 ακυρώνεται.   

 

Αγωγή αρ. 584/17 Η παρούσα υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 
15.12.22 και ώρα 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 3113/18 Η αγωγή ορίζεται στις 26.09.22 και ώρα 09:00 π.μ. για 
Οδηγίες.  Έξοδα στην πορεία.  Ο χρόνος καταχώρησης 
της Υπεράσπισης των Τριτοδιαδίκων παρατείνεται για 
περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  

 

Αγωγή αρ. 743/20 Η αγωγή ορίζεται στις 8.07.22 και ώρα 09:00 π.μ. για 
Οδηγίες. Η προθεσμία για την καταχώρηση 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 
μαρτυρίας από μέρους Εναγομένων παρατείνεται για 
περίοδο 45 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.   

 
 
Αγωγή αρ. 1107/21 Η αγωγή ορίζεται στις 6.04.23 και ώρα 11:00 π.μ. για 

Ακρόαση.  Έξοδα στην πορεία.   
 
 
Αγωγή αρ. 6658/01 Εκδίδεται Διάταγμα ως η μονομερής αίτηση 

ημερομηνίας 10.05.22 για άδεια για εκτέλεση 
απόφασης.  Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης 
του Δικαστηρίου ημερ. 13.02.02 για περίοδο 5 ετών από 
σήμερα.  Χωρίς έξοδα.   

 
 
Αγωγή αρ. 761/20 Η αγωγή ορίζεται στις 14.09.22 και ώρα 11:00 π.μ. για 

Ακρόαση.  Η προθεσμία για την καταχώρηση έγγραφης 
μαρτυρίας από μέρους των Εναγόντων παρατείνεται για 
περίοδο 45 ημερών από σήμερα.  Ακολούθως εντός 
περαιτέρω 45 ημερών να καταχωρηθεί γραπτή 
μαρτυρία Εναγόμενου.  Έξοδα στην πορεία.  

 
 
Αγωγή αρ. 1536/21 Η αίτηση ημερ. 15.02.22 ορίζεται στις 14.09.22 και ώρα 

09:00 π.μ. για Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί 
Υπεράσπιση από Εναγόμενους το αργότερο 4 μέρες 
προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.   
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Αγωγή αρ. 328/16 Η απαίτηση και η ανταπαίτηση αποσύρονται και 
απορρίπτονται ανεπιφύλακτα.  Η κάθε πλευρά να 
επιβαρυνθεί τα έξοδα της.  Κάθε προηγούμενες 
διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.   

 
 
Αγωγή αρ. 1821/16 Η παρούσα υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

14.11.22 και ώρα 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.   
 
 
Αγωγή αρ. 453/16  Η παρούσα υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 

16.11.22 και ώρα 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 1166/16 Η παρούσα υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 
15.11.22 και ώρα 11:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 777/19 Η αγωγή ορίζεται στις 26.09.22 και ώρα 09:00 π.μ. για 

Περαιτέρω Οδηγίες Δ.30.  Δίδονται οδηγίες στις δύο 
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.  Έξοδα στην πορεία.  Παράρτημα 
Τύπος 25 Εναγόμενων καθίσταται εμπρόθεσμο.   

 
Γεν. Αίτηση 407/09 Η αίτηση ημερ. 25.11.20 ορίζεται στις 26.09.22 και 

ώρα 09:00 π.μ. για Οδηγίες.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον 
Καθ’ ης η Αίτηση το οποίο να παραμείνει 
ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία.   

 
 
Γεν. Αίτηση 503/09 Η αίτηση ημερ. 6.11.20 ορίζεται στις 14.09.22 και 

ώρα 09:00 π.μ. για Οδηγίες.  Τυχόν ένσταση από 
Καθ’ ης η Αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 
Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον Καθ’ ης η Αίτηση το οποίο 
να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία.   

 
 
Αρ. Αίτησης (ΔΑΟ) 12/21 Η αίτηση ημερ. 3.09.21 ορίζεται στις 13.09.22 και 

ώρα 09:00 π.μ. για Οδηγίες.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 
 
 
Γεν. Αίτηση 149/04 Εκδίδεται Διάταγμα ως η παράγραφος 1 της 

μονομερούς αίτησης ημερομηνίας 10.05.22 για άδεια 
για εκτέλεση απόφασης.  Δίδεται άδεια για εκτέλεση της 
απόφασης του Δικαστηρίου ημερ. 22.04.04 για περίοδο 
5 ετών από σήμερα.  Χωρίς έξοδα. 
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Αγωγή αρ. 6981/01 Εκδίδεται Διάταγμα ως η μονομερής αίτηση 
ημερομηνίας 28.04.22 για άδεια για εκτέλεση 
απόφασης.  Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης 
του Δικαστηρίου ημερ. 7.02.02 για περίοδο 5 ετών από 
σήμερα.  Χωρίς έξοδα.   

 
 
 
 
 

                                                                 (Υπ.)  Χ. Μ. Καραπατάκης, Ε.Δ. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                     Ημερομηνία: 20.05.22 

 

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. 2821/20 Η αίτηση ημερ. 05.07.21 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.  Ο 
δικηγόρος των Αιτητών δεν αναφέρει τυχόν ζημιά που 
πρόκειται να υποστεί η πλευρά του εάν τα έξοδα δεν 
καταβληθούν αμέσως.  Το αίτημα του απορρίπτεται. 

2. 758/16 Η Αγωγή ορίζεται στις 14.06.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.   

3. Αρ. Γεν. Αιτ. 77/04 Εκδίδεται διάταγμα ως το 1 της αίτησης ημερ. 
10.05.22.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

4. 1036/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 29.06.22 για 
οδηγίες/προγραμματισμό στις 09:00  π.μ. Εκδίδεται 
διάταγμα συνένωσης της παρούσας με την 1035/20. 

5. 1364/20 Η αίτηση ημερ. 30.09.21 ορίζεται στις 16.06.22  στις 
09:00 π.μ. για επίδοση τελευταία φορά μια και δεν 
ειδοποιήθηκαν.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

                 

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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6. Αρ. Αιτ. 335/19 Η αίτηση ημερ. 13.05.22 ορίζεται στις 27.06.22  στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Η κυρίως αίτηση ορίζεται την 
ίδια ημερομηνία για οδηγίες.  Τυχόν ένσταση από την 
Καθ’ ης η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα έξοδα 
στην πορεία. 

7. 1217/19 Η Αγωγή ορίζεται στις 14.11.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες στην πλευρά των 
Εναγόντων όπως εντός 60 ημερών από σήμερα 
προβεί σε κατάθεση ονοματικού καταλόγου μαρτύρων 
και σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως, εντός περαιτέρω 
60 ημερών η πλευρά των  Εναγόμενων.  Τα έξοδα 
στην πορεία. 

8. Γεν. Αιτ. 175/10 Η αίτηση ημερ. 10.05.22 εγκρίνεται.  Εκδίδονται 
διατάγματα ως τα Α και Β της αίτησης ημερ. 10.05.22.  
Καμία διαταγή για έξοδα. 

9. 1774/21 Η αίτηση ημερ. 19.04.22 ορίζεται στις 28.06.22  στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε.  Τα έξοδα στην πορεία. 

10. 705/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 09.03.23  στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

11. 799/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 15.11.22 στις 09:00 π.μ.  για 
οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες στην πλευρά του Ενάγοντα 
όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβεί σε 
κατάθεση ονοματικού καταλόγου μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως, εντός περαιτέρω 60 
ημερών η πλευρά των  Εναγόμενων.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 

12. 2979/18 Η αίτηση ημερ. 01.06.21 ορίζεται στις 10.06.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες (συμμόρφωση τελευταία φορά).  
Δεν ανευρέθηκε η συμπληρωματική ένορκη δήλωση 
στο φάκελο.  Τα έξοδα στην πορεία. 

13. 1557/15 Η Αγωγή ορίζεται στις 18.11.22 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

14. 1204/21 Η αίτηση ημερ. 10.12.21 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση. 

15. 979/21 Η Αγωγή ορίζεται στις 29.06.22  στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη 
εγγράφων και από τις δύο πλευρές παρατείνεται για 
περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 

16. 2309/17 Η Αγωγή ορίζεται στις 23.02.23 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

17. 5064/14 Η Αγωγή ορίζεται στις 04.10.22 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

18. 1294/21 Η αίτηση ημερ. 19.04.22 ορίζεται για επίδοση στις 
06.07.22  στις 09:00 π.μ.  Δίδεται άδεια στους 
δικηγόρους του Εναγόμενου να αποσυρθούν.  Έξοδα 
στην πορεία. 
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19. 1035/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 29.06.22 για 
οδηγίες/προγραμματισμό στις 09:00  π.μ. Εκδίδεται 
διάταγμα συνένωσης της παρούσας με την 1036/20.  

 
 
 

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 20/5/2022 

 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΄Η ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2021.  

 

Αρ. Αγωγής 419/17 Αίτηση ημερ. 10.5.22. Ορίζεται για Ακρόαση στις 

21.6.22 και ώρα 9:00. Έξοδα στην πορεία.  

Δίδονται οδηγίες στους Αιτητές όπως εντός 30 

ημερών από σήμερα καταχωρήσουν 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση και να δώσουν 

λεπτομέρειες στο Δικαστήριο γιατί με τον 

προτεινόμενο τρόπο επίδοσης θα λάβει γνώση η 

εναγόμενη και να διευκρινίσουν τις προσπάθειες 

του επιδότη αλλά και που ακριβώς μένει και τι 

εννοούν αποφεύγει και/ή εγκαταλείπει την οικία της. 

 

Αρ. Αγωγής 2293/14 Ορίζεται για Ακρόαση στις 23.11.22 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 48/16 Η Αίτηση ημερ. 23.3.21 ορίζεται για Οδηγίες (για 

ακόμη μία φορά) στις 15.9.22 και ώρα 9:00.  

Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον Καθ΄ης η αίτηση το οποίο 

να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1337/21 Κλήση για οδηγίες ημερ. 3.2.22.  Η αγωγή και η 

κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 2.11.22 και ώρα 

9:00.  Δίδονται οδηγίες για στις δύο πλευρές όπως 

εντός 70 ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων.  Δίδονται οδηγίες στην 

πλευρά του Ενάγοντα όπως εντός 90 ημερών από 

τη λήξη των 70 ημερών προβούν σε κατάθεση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρία.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 1145/21 Αίτηση ημερ. 4.3.22.  Ορίζεται για Απόδειξη στις 

23.6.22 και ώρα 9:00.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1562/21 Η Αίτηση ημερ. 28.1.22 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Εναγόντων και 

εναντίον Εναγομένων. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 150/04 Αίτηση ημερ. 10.5.22.  Εκδίδεται διάταγμα ως η 

Αίτηση.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 135/20 Η Αίτηση ημερ. 31.3.22 ορίζεται για Απόδειξη την 

1.6.22 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1285/20 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15.9.22 και ώρα 

9:00.  Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και 

διαβήματα να προωθηθούν ως τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1322/19 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15.9.22 και ώρα 

9:00.  Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων και ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων 

από μέρους του Ενάγοντα και τριτοδιαδίκου 

παρατείνεται για περίοδο 50 ημερών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 252/17 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα.  

Προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

 

Αρ. Αγωγής 1142/14 Ορίζεται για Ακρόαση στις 21.11.22 και ώρα 11:00. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 266/21 Ορίζεται για Οδηγίες στις 10.6.22 και ώρα 9:00.  

Τυχόν ένσταση να κατατεθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 

στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 4749/15 Η αγωγή είχε παραμείνει για οδηγίες με σκοπό τα 

μέρη να προβούν εκατέρωθεν σε ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων και ετοιμασίας 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας.  Θα παραμείνει ακόμη μια φορά για 

Οδηγίες για τον ίδιο σκοπό.  Η αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες την 20.5.22 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην 

πορεία.   

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 495/15 Η αίτηση ημερ. 7.8.20 ορίζεται για Οδηγίες στις 

15.9.22 και ώρα 9:00 και για έλεγχο του Ε/Σ 

εναντίον Καθ΄ού η Αίτηση 2.  Τυχόν ένσταση από 

Καθ΄ου η αίτηση να κατατεθεί το αργότερο μέχρι 10 

Σεπτεμβρίου 2022.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον Καθ΄ου 

η αίτηση 1, το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2431/20 Ορίζεται για Οδηγίες στις 16.9.22 και ώρα 9:00.  Η 

προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 

και ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων από μέρους 

της εναγομένης παρατείνεται για περίοδο 70 

ημερών από σήμερα (για τελευταία φορά).  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1705/21 Η Αίτηση ημερ. 19.4.22 ορίζεται για Οδηγίες στις 

28.6.22 και ώρα 9:00.  Υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 20/05/2022 

 

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) 

 

 

Αιτήσεις Διατροφών: 

53/20: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 31.05.2022 η ώρα 

9:30π.μ.  Οι διάδικοι και οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση 

να είναι παρόντες στο Δικαστήριο.  Έξοδα στην πορεία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scharalambous@dc.judicial.gov.cy
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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 20.5.22 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

ΓΟΝΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ 

119/18 Η αίτηση παρακοής ορίζεται για Επίδοση στις 5.7.22. 

184/20 Ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 27.5.22. 

Διάδικοι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα.  

 

ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ 

114/18 

 (ένταλμα διατροφής) 

Το ένταλμα διατροφής και το προσωρινό διάταγμα ημερ. 

29.11.21 ορίζονται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 

17.6.22. 

Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Χωρίς έξοδα.  

 

91/20 Ορίζεται για Δήλωση Συμβιβασμού στις 27.5.22. 

Διάδικοι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα.  

 

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

mailto:ykaravella@dc.judicial.gov.cy


30 

 

39/18 Ορίζεται για Οδηγίες στις 24.6.22. 

Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εκ μέρους και των δύο πλευρών να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία.  

28/19 Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 6.4.22 ορίζεται για Οδηγίες 

στις 7.6.22. 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες.  

Χωρίς έξοδα.  

50/20 Ορίζεται για Οδηγίες στις 29.9.22. 

Να ακολουθηθούν οι θεσμοί. 

Έξοδα στην πορεία.  

54/21 Ορίζεται για ΚΕΘ στις 30.9.22. 

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε. 

Έξοδα στην πορεία.  
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Ημερομηνία: 20/5/2022 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις Οικογενειακού Δικαστηρίου Λεμεσού ενώπιον της 

κας Χ”Αθανασίου-Σιαμτάνη, που είναι ορισμένες 20/5/2022 ορίζονται ως 

ακολούθως: 

 

1. Περιουσιακές Διαφορές 58/20 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 7.7.22 ώρα 9.00. 

 

2.       Περιουσιακές Διαφορές 32/13 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό στις 26.5.22 ώρα 9.00.  Το 

Δικαστήριο ζητά ημερομηνίες και από την δικηγόρο του αιτητή, τις οποίες 

μπορεί να δώσει για συνέχιση της ακρόασης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

3. Περιουσιακές Διαφορές 35/21 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 26.5.22 ώρα 9.00.  

 

4. Γονική Μέριμνα 438/21 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 1.7.2022 ώρα 9.00.  Ε. Δ. για 

αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

 

5. Διατροφή 293/20 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 30.6.22 ώρα 9.00.  Δίδεται 

παράταση χρόνου για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων μέχρι τότε. 

 

6. Διατροφή 120/20 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 21.6.22 ώρα 9:00.  Δίδεται 

παράταση χρόνου για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων εκ μέρους του 

καθ’ ου η αίτηση μέχρι τότε. 
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7. Διατροφή 204/20 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 21.10.22 

ώρα 9.00.  Παρατείνεται ο χρόνος προς την Αιτήτρια όπως εντός δύο μηνών 

από σήμερα καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και παραδώσει 

αντίγραφο της (όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του Καθ’ ου. 

Δίδονται περαιτέρω οδηγίες προς Καθ’ ου όπως εντός 2 μηνών από την 

εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας και νοουμένου ότι η Αιτήτρια θα έχει 

συμμορφωθεί, καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και παραδώσει 

αντίγραφο της (όλων των ενόρκων δηλώσεων) στο δικηγόρο του Καθ’ ου η 

αίτηση. 

Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του καθ’ ου η αίτηση. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΙΟ 

σε σχέση με υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών 

που είναι ορισμένες την 20/05/22, ενώπιον της Χ. Παπαγεωργίου, Δ. στη 

Λευκωσία 

 

ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

31/18 και 32/18 Οι αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες στις 24/06/22 η ώρα 

09:00. 

251/18 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η 

υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 17/06/22 η ώρα 

09:00.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

387/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 07/06/22 η ώρα 

09:00.  Δίδεται παράταση στους Καθ’ ων η Αίτηση να 

καταχωρήσουν ΟΚΜ & ΣΜ μέχρι την 02/06/22. 

 

 

 

Για σκοπούς επικοινωνίας με το Δικαστήριο να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

διεύθυνση akaraiskaki@dc.judicial.gov.cy ή τα τηλέφωνα 22369708                            

(κα Καραϊσκάκη Άννα, στενογράφος Λευκωσίας) και 24802756 (κα Αντρούλα 

Κουρρή και κα Μαρία Κόκκινου, στενογράφοι Λάρνακας). 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

19 Μαΐου, 2022. 

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες την 20.5.2022 ενώπιον του κ. Ι.Α. 

Χατζητζιοβάννη, ορίζονται ως ακολούθως: 

 

90/19 Υπάρχει αίτημα αναβολής από πλευράς του Γενικού 

Εισαγγελέα για τους λόγους που αναφέρονται. Έχει απο-

σταλεί η θέση της άλλης πλευράς, η οποία ουσιαστικά 

εισηγείται πως θα ήταν καλό να δοθεί περαιτέρω χρόνος 

ούτως ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο για καταχώρηση 

παραδεκτών γεγονότων. Θα δοθεί ο χρόνος. Η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες στις 22.6.2022 η ώρα 9.00π.μ. 

παρουσία των συνηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση 

για τον καλύτερο προγραμματισμό της υπόθεσης. 

129/20 Υπάρχει αίτημα αναβολής από πλευράς των Καθ’ ων η 

Αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται. Η πλευρά του 

Αιτητή δεν φέρει ένσταση, ως εκ τούτου η ακρόαση της 

υπόθεσης αναβάλλεται και ορίζεται ξανά για ακρόαση την 

1.11.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

157/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση. Δεν έχουν κοινο-

ποιηθεί οι θέσεις των μερών. Αναμένεται να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο. 

168/20 Υπάρχει αίτημα αναβολής από πλευράς των Καθ’ ων η 

Αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται. Η πλευρά τη 

Αιτήτριας δεν φέρει ένσταση. Η υπόθεση αναβάλλεται και 

ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 2.11.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

397/20 Η υπόθεση είναι ορισμένη για οδηγίες. Θα έπρεπε να 

κατα-χωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. Η πλευρά των Καθ’ ων η Αίτηση ζητά 

περαιτέρω χρόνο, ενώ η πλευρά του Αιτητή ζητά όπως 

δοθεί άδεια να κατα-χωρηθεί σήμερα. Παρατείνεται ο 

χρόνος για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψης μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές μέχρι τις 

6.6.2022 και η υπόθεση ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 
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στις 8.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. 

53/21 Ζητείται από κοινού χρόνος για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης. Η υπόθεση 

ορίζεται ξανά για οδηγίες στις 20.6.2022 η ώρα 9.00π.μ. 

με τα διάδικα μέρη να παρόντα στο Δικαστήριο σε 

περίπτωση μη εξώδικης διευθέτησης, για σκοπούς 

συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου. 

239/21 Ενημερώνεται το Δικαστήριο και από τις δύο πλευρές ότι, 

παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, δεν έχει 

επιτευχθεί οποιαδήποτε διευθέτηση και ζητείται όπως η 

υπόθεση οριστεί για ακρόαση. Ως εκ τούτου, η υπόθεση 

ορίζεται για ακρόαση στις 16.11.2022, η ώρα 9.30π.μ. 

382/21 Είχαν δοθεί οδηγίες για καταχώρηση καταλόγου 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. Υπάρχει συμμόρφωση 

και από τις δύο πλευρές. Ως εκ τούτου, η υπόθεση 

ορίζεται για οδηγίες για σκοπούς συζήτησης της 

υπόθεσης με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση, παρουσία 

διαδίκων, στις 14.6.2022 η ώρα 9.00π.μ. 

400/21 Έχει καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από πλευράς της Αιτήτριας. Ζητείται άδεια από 

πλευράς των Καθ’ ων η Αίτηση όπως καταχωρηθεί 

σήμερα. Ως εκ τούτου, παρατείνεται ο χρόνος μέχρι τις 

24.5.2022 και η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες, για 

σκοπούς συζήτησης με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση 

της υπό-θεσης στις 14.6.2022, η ώρα 9.00π.μ. παρουσία 

διαδίκων. 

 

 

 

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 

Παρακαλείστε όπως αποστέλλετε τα ηλεκτρονικά μηνύματά σας στο Δικαστήριο 
σύμφωνα με τον Περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (ηλεκτρονική επικοινωνία) 
Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021 ο οποίος προβλέπει ότι τα ηλεκτρονικά 
μηνύματα πρέπει να αποστέλλονται στο Δικαστήριο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 
ΜΕΡΕΣ πριν από την ημερομηνία κατά την οποία είναι ορισμένη η 
υπόθεση. 
 
 

Οι υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών ενώπιον της κας Ε. 

Κωνσταντίνου, Δικαστή Εργατικών Διαφορών, που είναι ορισμένες στις 

20.05.2022 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

85/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 30/09/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

112/16 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 07/10/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

137/18 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται χωρίς έξοδα λόγω 

παλαιότερων υποθέσεων. 

Η υπόθεση ορίζεται ξανά για ακρόαση στις 16/12/2022 η 

ώρα 10.30πμ. 

80/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17/06/2022 η ώρα 

9.00πμ. 

Εκείνη την ημερομηνία και ώρα οι δικηγόροι που 

χειρίζονται την υπόθεση και οι διάδικοι να είναι παρόντες. 

215/20 1. Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 10/09/2022. 

2. Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας εκ μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση 1 να 

καταχωρηθεί μέχρι τις 10/09/2022. 

3. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 30/09/2022 η 
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ώρα 9.00πμ. 

356/20 

377/20 

Οι υποθέσεις ορίζονται για οδηγίες στις 23/09/2022 η 

ώρα 9.00πμ. 

384/21 Να καταχωρηθεί η κλήση για οδηγίες και το Παράρτημα 

Τύπος Αρ.25.  

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 01/07/2022 η ώρα 

9.00πμ.  

69/20 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 25/11/2022 η ώρα 

10.30πμ. 

230/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 17/06/2022 η ώρα 

9.00πμ. 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι 

παρόντες. 

186/17 Η ακρόαση της υπόθεσης αναβάλλεται μετά από αίτημα 

των δικηγόρων της Αιτήτριας στο οποίο δεν έφερε 

ένσταση ο δικηγόρος του Ταμείου. Χωρίς έξοδα. 

Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 23/09/2022 η ώρα 

10.30πμ. 

 

Σημείωση: 

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα προς το 
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού/Πάφου να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy  
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 20/05/2022 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

 

Ε227/19 

Αίτηση ημερ. 10.12.21 

Παραμένει για επίδοση για τελευταία φορά στις 17.6.2022 ώρα 9:00. 

 

Ε1/20 

Αίτηση έρευνας ημερ. 23.11.21 

Η αίτηση απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμιά διαταγή για έξοδα  

 

 

 

 

(Υπ.)  …….………………………. 

    Γ. Παγιάσης,        

     Πρόεδρος 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


