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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                     Ημερομηνία: 13.05.22 

 

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. 1251/21 Η Αγωγή ορίζεται στις 08.11.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες στην πλευρά της Ενάγουσας 
όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβεί σε 
κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως, εντός περαιτέρω  60 
ημερών η πλευρά της Εναγόμενης.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 

2. 1601/21 Η Αγωγή ορίζεται στις 07.11.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Δίδονται οδηγίες στην πλευρά της Ενάγουσας 
όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβεί σε 
κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως, εντός περαιτέρω  60 
ημερών η πλευρά της Εναγόμενης.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 

3. 1794/21 Η αίτηση ημερ. 18.01.22 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ της Αιτήτριας και εναντίον των Καθ’ ων η 
αίτηση.  Κατά τα άλλα να ακολουθηθούν οι θεσμοί.  
Χωρίς έξοδα σήμερα.  

4. 2878/19 Η Αγωγή ορίζεται στις 27.09.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και 
διαβήματα να προωθηθούν ως τότε.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 

                 

 
                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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5. 1962/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 04.11.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες. Δίδονται οδηγίες στην πλευρά της Ενάγουσας 
όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβεί σε 
κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 
σύνοψη μαρτυρίας.  Ακολούθως, εντός περαιτέρω  60 
ημερών η πλευρά της Εναγόμενης.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 

6. Αρ. παραπομπής: 

6/14 

Ορίζεται στις 23.09.22 στις 11:00 π.μ. για ακρόαση.  
Χωρίς έξοδα σήμερα. 

7. 231/17 Η Αγωγή ορίζεται στις 24.02.23 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

8. 1098/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 13.02.23  στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

9. 1927/20 Η αίτηση ημερ. 05.05.22 ορίζεται στις 17.05.22 στις 
09:00 π.μ.  για οδηγίες.  Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 
παρόντες.  Τα έξοδα στην πορεία.   

10. 917/11 Αιτήσεις για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημερ. 
12.04.22:  Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση. 

11. 194/21 Η αγωγή ορίζεται στις 24.06.22  στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες.  Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν ως προς το 
θέμα των λεπτομερειών.  Τυχόν άλλα προδικαστικά 
αιτήματα και διαβήματα να προωθηθούν ως τότε.  Η 
προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων (από 
μέρους της Εναγόμενης) παρατείνεται για περίοδο 30 
ημερών από σήμερα.  Τα έξοδα στην πορεία, σε καμία 
περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  

12. 1418/14 Η αίτηση ημερ. 19.05.21 ορίζεται στις 08.07.22 στις 
09:00 π.μ. για οδηγίες.  Τυχόν ένσταση από 1 και 2 να 
καταχωρηθεί 5 μέρες προηγουμένως.  Εκδίδεται Ε/Σ 
εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2.  Το Ε/Σ εναντίον 
των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 να παραμείνει 
ανεκτέλεστο. Αναλαμβάνει ο δικηγόρος των Καθ’ ων η 
αίτηση να τους παρουσιάσει.  Τα έξοδα στην πορεία. 

13. 2049/17 Η Αγωγή ορίζεται στις 31.01.23  στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Τα έξοδα στην πορεία. 

14. 273/19 Η αίτηση ορίζεται στις 06.07.22 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες (δήλωση συμβιβασμού).  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
 
 

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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