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ΕΝΩΠΙΟΝ: X. Μ. Καραπατάκης, Ε.Δ.                                             Ημερομηνία: 12.05.2022 

Σημαντική Ανακοίνωση σε σχέση με τη λειτουργία του Δικαστηρίου: 

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

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

προσέρχονται στο Δικαστήριο εκτός αν ενημερωθούν περί του αντιθέτου από το Δικαστή.  Η 
ενημέρωση θα γίνεται πριν την ημέρα ορισμού της υπόθεσης, εντός εύλογου χρόνου.      

Οι ακροάσεις των Αιτήσεων θα διεξάγονται κανονικά.  

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

(Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 και του πληροφοριακού 
συστήματος i – justice.  Η φυσική παρουσία των δικηγόρων στο Δικαστήριο είναι αναγκαία μόνο σε 
αιτήσεις παρακοής και μηνιαίων δόσεων, όπου εμφανίζονται διάδικοι. 

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

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

      1. Αρ. Αγωγής 1653/18 Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 24.03.2023 και 

ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία.    

2. Αρ. Αγωγής 30/14 Η Αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23.09.2022 και ώρα 

11:00.  Έξοδα στην πορεία.  (Αν δεν διευθετηθεί η υπόθεση 

μέχρι τότε, η ακρόαση της αγωγής θα ξεκινήσει). 

3. Αρ. Αγωγής 2978/16 Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 09.12.2022 και 

ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία.   

4. Αρ. Αγωγής 1075/18 Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 27.03.2023 και 

ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία.   

5. Αρ. Αγωγής 3266/17 Η Αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 12.12.2022 και 

ώρα 11:00.  Έξοδα στην πορεία.   

6. Αρ. Αγωγής 809/16 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Κάθε προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται.  Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα έξοδα 

της. 

 

               

 
                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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7. Αρ. Αγωγής 3144/18 Η Αίτηση ημερ.10.01.2022 ορίζεται για οδηγίες στις 

04.07.2022 και ώρα 09:00.  Έκθεση απαίτησης να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.   

8. Αρ. Αγωγής 1483/20 Αίτηση ημερ.2.4.2021 

 

Δικαστήριο:  Παρατηρώ ότι παρά τις επανειλημμένες 

προσπάθειες να ειδοποιηθεί ξανά ο Εναγόμενος 1, 

εντούτοις δεν κατέστη δυνατό.  Σχετικές ειδοποιήσεις 

κατατίθενται στο φάκελο του Δικαστηρίου.  Το Δικαστήριο 

κρίνει ότι δεν θα επιτρέψει στον Εναγόμενο 1 να αδιαφορεί 

για την αγωγή εναντίον του, καθότι αυτός φαίνεται να 

γνωρίζει για τη διαδικασία εναντίον του, αφού καταχώρησε 

εμφάνιση και η παρούσα αίτηση για απόφαση του έχει 

επιδοθεί. Εκδίδεται απόφαση υπέρ Εναγόντων και 

εναντίον Εναγόμενου 1 ως η παράγραφος 7 (α), (β), (γ), 

(δ) και (στ) της Ένορκης Δήλωσης.   

9. Αρ. Αγωγής 187/22 Αίτηση ημερ.15.4.2022 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ Εναγόντων και εναντίον 

Εναγόμενης ως η παράγραφος 19 της Ένορκης Δήλωσης.   

10. Αρ. Αγωγής 1005/21 Οι Κλήσεις Οδηγιών Δ.30 ημερ.19.10.21(Ενάγοντα) και 

ημερ.22.03.22 (Εναγόμενων-Τριτοδιάδικων) ορίζονται για 

Περαιτέρω Οδηγίες δυνάμει Δ.30 στις 21.09.2022 και ώρα 

09:00.  Δίδονται οδηγίες σε όλες τις 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. 

 

11. Γεν. Αίτηση 602/11  Η Αίτηση ημερ.25.01.2022 ορίζεται για Οδηγίες στις 

21.09.2022 και ώρα 09:00.  Ένσταση από Καθ’ ων η Αίτηση 

να καταχωρηθεί μέχρι 12.09.2022.  Έξοδα στην πορεία.    

12. Αρ. Αγωγής 182/19 Η Κλήση Οδηγιών Δ.30 ημερ.26.01.2022 ορίζεται για 

Οδηγίες δυνάμει Δ.30 στις 04.07.2022 και ώρα 09:00.  Οι 

δικηγόροι όλων των πλευρών να είναι παρόντες.  Έξοδα 

στην πορεία.  
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13. Αρ. Αγωγής 2547/21 Αίτηση ημερ.02.05.2022 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ Εναγόντων και εναντίον 

Εναγόμενου ως η παράγραφος 6 της Ένορκης Δήλωσης, 

στο ποσό των €260,12 αντί €210,12.   

14. Αρ. Αγωγής 1756/21 Αίτηση ημερ.18.04.2022 

Εκδίδεται απόφαση υπέρ Εναγόντων και εναντίον 

Εναγόμενου ως οι παράγραφοι (Α) και (Γ).  Τα έξοδα να 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από 

το Δικαστήριο.  

15. Αρ. Αγωγής 2924/19 Η Αγωγή ορίζεται για Περαιτέρω Οδηγίες δυνάμει Δ.30 

στις 21.09.2022 και ώρα 09:00 για να ξεκαθαρίσει το 

ζήτημα της εκπροσώπου της Εναγόμενης 3.  Έξοδα στην 

πορεία. 

16. Αρ. Αγωγής 1468/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 21.09.2022 και ώρα 

09:00.   Δίδονται οδηγίες στην πλευρά του Ενάγοντα όπως 

εντός 60 ημερών από σήμερα, προβεί σε κατάθεση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Ακολούθως, εντός περαιτέρω 60 ημερών η πλευρά του 

Εναγόμενου.  Έξοδα στην πορεία.  

17. Αρ. Αγωγής 1704/20  Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 21.09.2022 και ώρα 

09:00.  Δίδονται οδηγίες στην πλευρά των Εναγόντων όπως 

εντός 60 ημερών από σήμερα, προβούν σε κατάθεση 

ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Ακολούθως, εντός περαιτέρω 60 ημερών η πλευρά της 

Εναγόμενης 2.  Έξοδα στην πορεία.  

 

18. Αρ. Αγωγής 5450/06 Η Αίτηση ημερ.02.05.2022 ορίζεται για Οδηγίες στις 

27.05.2022 και ώρα 09:00. Να καταχωρηθεί 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση του και να επεξηγεί τα 

μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα για εκτέλεση της 

απόφασης του καθώς και οφειλόμενο ποσό. Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 
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19. Αρ. Αγωγής 1328/19 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 20.9.2022 και ώρα 

09:00.  Η προθεσμία για την καταχώρηση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από μέρους 

των Εναγομένων 1 και 2 παρατείνεται για περίοδο 60 

ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.    

  
 

     X.M. Καραπατάκης, Ε.Δ.  


