
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΣ E. ΕΦΡΑΙΜ, Π.Ε.Δ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1.02.2023 

 

Σημείωση: 

Με βάση τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική 
Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, καλούνται όλοι οι 
δικηγόροι να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με 

τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω 
πορεία της υπόθεσης, το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν την 

ημερομηνία ορισμού της.  
 

Οι πιο κάτω υποθέσεις αναβάλλονται ως ακολούθως: 

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1844/18 Λόγω συμμετοχής του Δικαστηρίου στη διαδικτυακή συνάντηση για 
το Court Service η αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση 10, 13, 14 
και 16.3.2023, η ώρα 09.00.τα έξοδα στην πορεία. 

 
1714/21 Αίτηση 13.12.21:  Η αγωγή ορίζεται για απόδειξη 3.4.2023, η ώρα 

09.00 εκτός αν καταχωριστεί υπεράσπιση 4 καθαρές μέρες 
προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 
179/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 3.4.2023, η ώρα 09.00.  Δίδεται 

παράταση χρόνου στους διάδικους να καταθέσουν ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας εκάστου μέχρι τις 
29.3.2023. 

 
1312/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 3.4.2023, η ώρα 09.00 (εξώδικη 

διευθέτηση). 
 
1990/21 Αίτηση 23.1.23:  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ.(Α) της αίτησης με 

την επισήμανση ότι η μετάφραση των εγγράφων περιορίζεται μόνο 
στη Γαλλική γλώσσα. Τα έξοδα της αίτησης επιδικάζονται υπέρ του 
αιτητή και εναντίον του καθ’  ου η αίτηση όπως υπολογιστούν από 
τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 
1298/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 3.4.2023, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα 

στην πορεία.  Δίδεται παράταση χρόνου στους διάδικους για να 
καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 
3.3.2023.  Δίδεται παράταση χρόνου στους διάδικους για να 
καταθέσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της 
μαρτυρίας εκάστου μέχρι τις 29.3.2023.  
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 2.2.2023 
Υποθέσεις που δεν είναι αναγκαία η παρουσία των Δικηγόρων και πρέπει να 

αποστείλουν e-mail 

 
2610/21 
2316/17 
1690/17 
 
Υποθέσεις που είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των Δικηγόρων 
 
78/22 
361/17 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

1.2.2023 

 

Αρ. Αγωγής 1606/19 Η αίτηση ημερ. 7.8.19 και 13.5.22 ορίζονται για 

οδηγίες 14.3.2023 ώρα 9 π.μ.  

 

 

Αρ. Αγωγής 834/19 Η αίτηση ημερ. 4.6.2020 και η αίτηση 24.11.19 

ορίζονται για οδηγίες την 1.3.23 ώρα 9 π.μ.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01.02.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 2630/18 H Αγωγή ορίζεται για σκοπούς συμβιβασμού 31.03.2023 ώρα 

8:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.   

2. Αγωγή 477/18 H Αγωγή παραμένει για Ακρόαση 02.03.2023. Καμιά διαταγή για 

έξοδα.   

3. Αγωγή 208/18 H Αγωγή ορίζεται για σκοπούς συμβιβασμού 14.03.2023 ώρα 

8:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.   
Επικοινωνία: Τώνια Αντωνίου, Ανώτερη Στενογράφος, τηλ. 25806232, 

email: tantoniou@dc.judicial.gov.cy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 02.02.2023 

 

Στις παρακάτω υποθέσεις  που είναι ορισμένες στις 02.02.2023 ενώπιον του κ. 

Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ. απαιτείται η φυσική παρουσία δικηγόρων: 

 

 

Αγωγές: 

1549/18 

2558/18 

3007/18 

2362/19 

83/22 

 

Διαχειρίσεις: 

420/07 

102/15 

509/15 

557/16 

 

 

 

 

 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 01.02.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  1511/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 02.02.2023 στις 09:00.  Η παρουσία των 

δικηγόρων είναι απαραίτητη.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  852/19 

Η αγωγή ορίζεται στις 16.02.2023 και ώρα 09:00 για οδηγίες παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1796/19 

Η αγωγή ορίζεται στις 02.02.2023 και ώρα 09:00 για οδηγίες παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  T. Νικολάου, Α.Ε.Δ.  

 

 

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων ενώπιον T. Νικολάου, Α.Ε.Δ. κατά 

την 01.02.2023  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 Με βάση τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική 

Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να 

στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις 

τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης το 

αργότερο μέχρι δύο (2 μέρες) πριν την ημερομηνία ορισμού της.  

 

ΑΓΩΓΕΣ 

 

1888/17 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 24.5.2023 στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

384/21 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό τη συμμόρφωση της προδικασίας στις 

30.5.2023 στις 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες στους εναγόμενους όπως εντός 

30 ημερών από σήμερα προβούν σε Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων και 

επιθεώρηση.  Δίδονται οδηγίες στους ενάγοντες όπως εντός 45 ημερών από 

σήμερα προβούν σε κατάθεση ονομαστικού καταλόγου και σύνοψη 

μαρτυρίας.  Ακολούθως εντός περαιτέρω 45 ημερών η πλευρά των 

εναγομένων.  

Έξοδα στην πορεία.  
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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ, Α.Ε.Δ., 

ΤΗΝ 01.02.2023 

 

Αγωγή αρ. 2975/20 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα 

η πλευρά των Εναγόμενων 3 και 4 αποκαλύψει δι’ 

ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει (Δ.28, θθ. 

1, 2 – Φόρμα 22) προς κάθε άλλο διάδικο μέρος τα 

έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχό 

της που σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα 

και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο 

διάδικο μέρος με αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης 

αποκάλυψης και β) των εγγράφων που θα 

αποκαλύψει. 

 Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 13.03.23 κάθε διάδικο 

μέρος καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων 

και σύνοψη μαρτυρίας. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.03.23 και ώρα 

09:00 π.μ. 

 Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

Αγωγή αρ. 2900/20 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα 

η πλευρά των Εναγόμενων 1 και 2 καταχωρήσει 

ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.03.23 και ώρα 

09:00 π.μ. 

 Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 498/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15.02.23 και ώρα 

09:00 π. μ. για επαναπρογραμματισμό της ακρόασης 

με φυσική παρουσία άμεσα εμπλεκόμενων 

συνηγόρων.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία.   
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Αγωγή αρ. 2909/20 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα 

η πλευρά των Εναγόμενων καταχωρήσει ονομαστικό 

κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.03.23 και ώρα 

09:00 π.μ. 

 Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Παρ. αρ. 20 Η παραπομπή ορίζεται στις 13.03.23 και ώρα 09:00 

π.μ. για οδηγίες.  Τυχόν αίτηση συνένωσης να 

οριστεί την ίδια ημερομηνία.  Καμιά διαταγή για έξοδα 

σήμερα.  

 

Αγωγή αρ. 2679/20 Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 13.03.23 η πλευρά των 

Εναγόντων αποκαλύψει δι’ ενόρκου δηλώσεως που 

θα καταχωρήσει (Δ.28, θθ. 1, 2 – Φόρμα 22) προς 

κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή 

ήταν στην κατοχή ή έλεγχό της που σχετίζονται με 

οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με 

αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και 

β) των εγγράφων που θα αποκαλύψει. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.03.23 και ώρα 

09:00 π.μ. σε σχέση με τους Εναγόμενους 3 και 4. 

 Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

                                                   

   (Υπ.)  Μ. Αγιομαμίτης, Α.Ε.Δ. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Η Φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι αναγκαία στις ακόλουθες διαδικασίες: 
 

(1) Ακροάσεις (αγωγών και αιτήσεων) * 
*Για τις ακροάσεις που δεν θα απαιτηθεί φυσική παρουσία, οι δικηγόροι θα 

ενημερώνονται την προηγούμενη μέρα της δικασίμου. 
 

(2) Αιτήσεις εξέτασης εξ αποφάσεως πιστωτών. 
 

(3) Αιτήσεις παρακοής διατάγματος 
 

(4)  Όταν δοθούν ειδικές οδηγίες του Δικαστηρίου για φυσική παρουσία. 

Οι υπόλοιπες διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται με την αποστολή email 

και τη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας «Επικοινωνία» για τις υποθέσεις που 

καταχωρήθηκαν μέσω του iJustice. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι αναγκαία στις ακόλουθες διαδικασίες: 

1)  Ακροάσεις (αγωγών και αιτήσεων)﮲ 

 Για τις ακροάσεις που δεν θα απαιτηθεί φυσική παρουσία, οι δικηγόροι θα ενημερώνονται την﮲

προηγούμενη μέρα της δικασίμου. 

2)  Αιτήσεις εξέτασης εξ αποφάσεως πιστωτών. 

3)  Αιτήσεις παρακοής διατάγματος 

4)  Όταν δοθούν ειδικές οδηγίες του Δικαστηρίου για φυσική παρουσία. 

Οι υπόλοιπες διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται με την αποστολή email και τη 

χρησιμοποίηση της πλατφόρμας «Επικοινωνία» για τις υποθέσεις που καταχωρήθηκαν μέσω του 

iJustice. 

 
 

 

 

 

 



 10 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΠΑΠΑ, Ε.Δ., ΤΗΝ 1/2/2023 

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ 

ΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ. 

 

Σημείωση: Με βάση τον περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική 

Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, καλούνται όλοι οι δικηγόροι να 

στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις 

τοποθετήσεις τους αναφορικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, το αργότερο 

μέχρι δύο (2) μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της. 

 

--------------------  

 

Aρ. Αγωγής 1573/17 Η αίτηση έρευνας ημερομηνίας 29.9.21 

αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης. 

 

Αρ. Αγωγής 2494/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 23.3.23 και ώρα 11:30.  

Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 

παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1885/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 2.6.23 και ώρα 11:30.  

Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 

παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 127/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 27.6.23 και ώρα 12:00 

(είναι ήδη ορισμένη). Διάδικοι και άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ.24/22 Η αίτηση / έφεση ορίζεται για Ακρόαση στις 

15.5.23 και ώρα 11:30 (είναι ήδη ορισμένη με 

γραπτές αγορεύσεις) Έξοδα στην πορεία. 
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(Υπόθεση κας Μ-Α Στυλιανού) 

Αρ. Αγωγής 5381/15 Ορίζεται για Οδηγίες στις 6.4.23 και ώρα 9:00.  

Δίδονται οδηγίες στις δύο πλευρές όπως εντός 

περαιτέρω 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. 

 

(Υπόθεση κας Μ-Α Στυλιανού) 

Αρ. Αγωγής 2066/15 Ορίζεται για Οδηγίες στις 15.2.23 και ώρα 9:00.  

Χωρίς έξοδα σήμερα.  Δίδονται οδηγίες στο 

Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει (για τελευταία 

φορά τους εμπλεκόμενους δικηγόρους να είναι 

παρόντες στο Δικαστήριο).  Σε αντίθετη 

περίπτωση η αγωγή θα απορριφθεί. 

 

Αρ. Αγωγής 2370/19 Ορίζεται για Ακρόαση στις 3.4.23 και ώρα 11:30.  

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 1641/17 Η αίτηση ημερ. 30.3.22 και η αγωγή ορίζεται για 

Οδηγίες στις 22.3.34 και ώρα 9:00.  Τυχόν 

ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 16.3.23.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1825/17 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις Εναγομένους 

1 και 3 στις 11.4.23 και ώρα 11:30.  Διάδικοι και 

άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 47/22 Η κλήση για Οδηγίες ημερ. 26.10.22 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 5.4.23 και ώρα 9:00.  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. 
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Αρ. Αγωγής 115/12 Αίτηση ημερ. 20.12.22 για παράταση του χρόνου 

εγγραφής ΜΕΜΟ.  Εκδίδεται διάταγμα ως το Α 

της αίτησης. (θα ισχύει από σήμερα). 

 

Αρ. Αγωγής 3077/19 Ορίζεται για Ακρόαση στις 20.10.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Χ-Μ. Καραπατάκη, Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01.02.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 3753/2016 Ορίζεται στις 3.4.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό 

τον συμβιβασμό και διευθέτηση.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

2. Αγωγή 2796/16 Ορίζεται για Ακρόαση στις 19.06.23 (11:00). Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση 

εναντίον Εναγόμενων. 

3. Αγωγή 1181/16 Ορίζεται στις 3.4.23 (09:00) για Οδηγίες.  Διάδικοι και άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

4. Αγωγή  1995/21 Μονομερής αίτηση ημερ. 2.12.22 (ανανέωση 

κλητηρίου): Εκδίδονται διατάγματα ως το Α και Β 

για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος αναφορικά με 

τον Εναγόμενο 1 από την λήξη του (26.11.22).  

Χωρίς έξοδα. 

5. Αγωγή 1258/21 Ορίζεται στις 3.4.23 (09:00) για Οδηγίες. Δίδονται 

οδηγίες σε όλες τις πλευρές όπως εντός 60 ημερών 

από σήμερα προβούν σε κατάθεση ΟΚΜ και ΣΜ. 

Έξοδα στην πορεία. 

      6. Αγωγή 931/21 Η αγωγή ορίζεται στις 16.3.23 (09:00) για 

περαιτέρω οδηγίες Δ.30.  Έξοδα στην πορεία.   

      7. Αγωγή 539/16 Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ Εναγόντων 

και εναντίον Εναγομένου για το ποσό των €10.000- 

με νόμιμο τόκο από 1.2.23 πλέον δικηγορικά έξοδα 

όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή 

και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο με νόμιμο τόκο 

από 1.2.23. 

 

      8. Αγωγή 1903/21 Αίτηση ημερ. 27.9.22 και αγωγή: Ορίζεται στις 

5.4.23 (09:00) για Οδηγίες η αγωγή και για 

γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 27.9.22.  

Έξοδα στην πορεία της αγωγής και της αίτησης. 

      9. Αγωγή 2869/16 Ορίζεται στις 10.4.23 (11:00) για Ακρόαση.  Χωρίς 

έξοδα σήμερα. 

     10. Αγωγή  173/21 Κλήση για οδηγίες ημερ. 26.10.22: Ορίζεται στις 

3.4.23 (09:00) 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 και να 

ανταλλαχθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Έξοδα στην 

πορεία. 

     11. Αγωγή  979/21 Η αγωγή ορίζεται στις 8.11.23 (11:00) για Ακρόαση.  
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Έξοδα στην πορεία. 

     12. Παραπομπή 42/19 Ορίζεται στις 7.2.23 (10:00) για οδηγίες.  

Εκτιμητές και δικηγόροι να είναι παρόντες.  

Έξοδα στην πορεία. 
 

            Επικοινωνία: Στέλλα Τσαγγάρη, τηλ. 25806272, email: stsangari@dc.judicial.gov.cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                  Ημερομηνία: 01-02-23 

Ακολουθεί σημαντική Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δικαστηρίου: 

Στη βάση των περί της Εκδίκασης Καθυστερημένων Υποθέσεων (Ειδικοί) Κανονισμοί 
του 2022, οι εμφανίσεις σε όλες τις υποθέσεις ετών 2014 μέχρι 2020 που είναι 
ορισμένες για Ακρόαση ή στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προδικαστικά 
διαβήματα και πρόκειται να οριστούν για Ακρόαση, θα γίνονται με φυσική παρουσία. 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. 214/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 02.11.23 στις 11:00 π.μ. για ακρόαση.  Τα 
έξοδα στην πορεία. 

2. 1039/20 Η αίτηση ημερ. 17.01.23 ορίζεται στις 17.03.23 στις 09:00 π.μ. 
για οδηγίες.  Η Αγωγή ορίζεται την ίδια ημερομηνία για οδηγίες.  
Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Τυχόν ένσταση από 
τους Καθ’ ων η αίτηση να καταχωρηθεί το αργότερο 5 μέρες 
προηγουμένως.  Τα έξοδα στην πορεία. 

3. 436/20 Η αίτηση ημερ. 26.10.22 για απόφαση ορίζεται στις 08.02.23 
στις 09:00 π.μ. για απόδειξη.  Οι δικηγόροι να τοποθετηθούν 
αναφορικά με την ιδιότητα υπογραφής του Εναγόμενου1 για 
λογαριασμό της Εναγόμενης 2.  Αναφορικά με τον Εναγόμενο 3 
δίδονται οδηγίες  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.  Η Αγωγή ορίζεται στις 04.04.23 για οδηγίες 
στις 09:00 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία. 

4. 2089/11 Η αίτηση ημερ. 10.10.19 ορίζεται στις 17.02.23 στις 09:30 π.μ. 
για ακρόαση.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 
παρόντες.  Εκδίδεται Ε/Σ εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση.  Το Ε/Σ 
εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο.  
Αναλαμβάνει ο δικηγόρος του Καθ’ ου η αίτηση να την 
παρουσιάσει.  Ο Καθ’ ου η αίτηση να είναι παρών με την ίδια 
κλήση.  Χωρίς έξοδα σήμερα.  

5. 312/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 10.03.23 στις 09:00 π.μ. για 
προγραμματισμό ακρόασης – δήλωση συμβιβασμού.  Άμεσα 
εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Τα έξοδα στην πορεία. 

6. 899/20 Η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 22.02.23 στις 09:00 π.μ. για 
οδηγίες για τελευταία φορά.  Οι οδηγίες σύμφωνα με τη Δ.30 
επιφυλάσσονται.  Υπεράσπιση Τριτοδιαδίκου και τυχόν απάντηση 
να καταχωρηθούν ως προνοείται από το σχετικό διάταγμα.  Τα 

                  

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόμενων 
και Εναγομένων. 

 

Επικοινωνία: Κλειώ Φοινιώτου, Στενογράφος, τηλ. 25806252, email: 
cfiniotou@dc.judicial.gov.cy  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ-Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Ε.Δ.  ΤΗΝ 01/02/23 

Το Δικαστήριο δε θα επιλαμβάνεται πρώτες εμφανίσεις ή υποθέσεις που 

μπορούν να διεκπεραιωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φυσική παρουσία.  

Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως αποστέλλουν έγκαιρα ηλεκτρονικά μηνύματα 

κατ’ εφαρμογή του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης  (ηλεκτρονική επικοινωνία) 

Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021. 

Για τις υποθέσεις που διεκπεραιώνονται μέσω του I-Justice παρακαλούνται οι 

συνήγοροι να επικοινωνούν με το Δικαστήριο μέσω της επικοινωνίας στο 

σύστημα και όχι με ηλεκτρονικά μηνύματα. 

 

Αρ. Αγωγής 1483/21 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 16/01/2024 και ώρα 11:00 π.μ.  

έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 503/21  

Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων και για την καταχώρηση 

ονομαστικού κατάλογου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από μέρους των 

Εναγομένων παρατείνεται για περίοδο 70 ημερών  από σήμερα.  

Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες την  03/05/2023 και ώρα 09 :00 π.μ. 

Τα σημερινά έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων. 

Αρ. Αγωγής 4749/15 

Η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται και ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το 

συμβιβασμό την 23/02/2023 και ώρα 09.00π.μ.  

 Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 104/15 

 

Η Αγωγή παραμένει για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό την 14/03/2023 
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και ώρα 09:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Aρ. Αγωγής  256/18, 259/18, 261/18 

 

Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή όπως την επόμενη δικάσιμο θέσει το 

φάκελο της αίτησης έφεσης αρ. 258/2018 ενώπιον μου για να εξεταστεί η 

αίτηση.   

 

Ενόψει της σημερινής απουσίας μου για λόγους υγείας η αίτηση συνένωσης 

ορίζεται  για οδηγίες την 16/02/2023 και ώρα 09:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 3977/15 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 05/05/2023 και ώρα 10:30 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες όπως τυχόν γραπτή δήλωση Ενάγοντα με τα σχετικά έγγραφα 

δοθεί στην άλλη πλευρά δύο μέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 41/21 

Λόγω απουσίας του Δικαστηρίου για λόγους υγείας ορίζεται για τον ίδιο σκοπό 

που ήταν ορισμένη, την 13/02/2023 ώρα 09:15 π.μ.   

 

΄Εξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 11/22 

Αίτηση ημερ. 05/01/2022  και προσωρινό διάταγμα 

 

Λόγω απουσίας του Δικαστηρίου για λόγους υγείας η ακρόαση της αίτησης 

αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 06/03/2023 και ώρα 

09:00π.μ.  

 

Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  

Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Δ-Μ. Γεωργιάδου, Προσ.Ε.Δ.                                                     

Ημερομηνία: 1 Δεκεμβρίου, 2023 
 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

    

1.  Αγ. 747/18, 748/18 

και 749/18 

Η Αγωγή ορίζεται στις 16.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού  
Χωρίς έξοδα σήμερα  

2.  Αγ. 1585/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 31.5.2023, ώρα 11.00 π.μ. για Ακρόαση 

Έξοδα στην πορεία  

3.  Αγ. 2540/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 16.2.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

4.  Αγ. 1335/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 15.3.2023 για Προγραμματισμό της 
Ακρόασης  
Να καθορίσουν οι Ενάγοντες τη θέση τους σε σχέση με τον 
τρόπο προώθησης της Αγωγής εναντίον του αποβιώσαντος 
Εναγόμενου 3 

5.  Αγ. 1328/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 15.3.2023 για Προγραμματισμό της 
Ακρόασης, ώρα 09.00 π.μ.  
Να καθορίσουν οι Ενάγοντες τη θέση τους σε σχέση με τον 
τρόπο προώθησης της Αγωγής εναντίον του αποβιώσαντος 
Εναγόμενου 3 

6.  Αγ. 1811/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 6.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού ή Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

7.  Αγ. 1952/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 13.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

8.  Αγ. 2816/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 13.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες 
και Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

9.  Αγ. 1878/18, 

 1879/18, 1880/18 

Η Αγωγή ορίζεται στις 24.2.2023, ώρα 9.30 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού  
Έξοδα στην πορεία  

10.  Αγ. 1508/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 24.2.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Έξοδα στην πορεία  

11.  Αγ. 2096/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 20.9.2023, ώρα 11.00 π.μ. για Ακρόαση 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

12.  Αγ. 2221/18 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως διευθετηθείσα 
Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα 

     13. Αγ. 2513/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 21.9.23, ώρα 11.00 π. για Ακρόαση 
Χωρίς έξοδα σήμερα  
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14. Αγ. 3116/20 Η αίτηση ημερ. 27.2.2022 ορίζεται στις 26.4.2023 για 
Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση το αργότερο 
μέχρι 24.4.2023  

15. Αγ. 1228/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 21.9.2023, ώρα 11.00 π.μ. για Ακρόαση 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

16. Αγ. 2231/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 27.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού 
Χωρίς έξοδα σήμερα.  

   

 
Επικοινωνία: Όλια Ορφανίδου, τηλ. 25806220, email: oorphanidou@dc.judicial.gov.cy  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. Τζ. Σολομωνίδου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου, 2023. 

 

Το Δικαστήριο δεν θα επιλαμβάνεται πρώτες εμφανίσεις ή υποθέσεις που 

μπορούν να διεκπεραιωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φυσική 

παρουσία.  Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως αποστέλλουν έγκαιρα 

ηλεκτρονικά μηνύματα (το αργότερο μέχρι δύο ημέρες πριν την 

ημερομηνία ορισμού τους) κατ΄ εφαρμογή του Περί Ηλεκτρονικής 

Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός Κανονισμός του 

2021. 

 

Αρ. Αγωγής 18/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13/3/2023, ώρα 

11:00 π.μ..  Χωρίς έξοδα σήμερα.   

 

Αρ. Αγωγής 534/19 Η αγωγή αποσύρεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα και χωρίς έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 664/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και δήλωση 

συμβιβασμού στις 2/3/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1213/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 3/3/2023, ώρα 9:00 

π.μ..  Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων από μέρους της Εναγομένης 2 

παρατείνεται μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία σε καμία 

περίπτωση εναντίον των Εναγόντων και των 

Εναγομένων 1 και 3. 
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Αρ. Γεν. Αίτ. 694/10 Η μονομερής αίτηση ημερ. 16/12/2022 ορίζεται για 

οδηγίες στις 7/2/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες.  Χωρίς 

έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αίτησης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής 4/22 

Ορίζεται για παρακολούθηση στις 23/2/2023, ώρα 9:00 π.μ..   

Δίδονται οδηγίες στους δικηγόρους των Αιτητών να καταχωρήσουν στον φάκελο 

του Δικαστηρίου εντός 20 ημερών από σήμερα ένορκη δήλωση με την οποία θα 

προσκομίζουν σχετική έρευνα του Εφόρου Εταιρειών σε σχέση με την Καθ΄ ής η 

αίτηση. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 01.02.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  1511/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 02.02.2023 στις 09:00.  Η παρουσία των 

δικηγόρων είναι απαραίτητη.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  852/19 

Η αγωγή ορίζεται στις 16.02.2023 και ώρα 09:00 για οδηγίες παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1796/19 

Η αγωγή ορίζεται στις 02.02.2023 και ώρα 09:00 για οδηγίες παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ  ΠΙΝΑΚΙΟ 

 

σε σχέση με υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 01/02/23 

 

AΡ.  ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

195/14 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό για το οποίο θα 

ενημερωθούν οι δύο πλευρές. 

76/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 15/03/23, η ώρα 

09:00. 

77/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 15/03/23, η ώρα 

09:00. 

248/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 13/03/23, η ώρα 

09:00.  ΟΚΜ & ΣΜ από τους Καθ’ ων η Αίτηση να 

καταχωρηθεί μέχρι την 06/03/23. 

22/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 15/03/23, η ώρα 

09:00.  Από κοινού παραδεκτά γεγονότα να 

καταχωρηθούν μέχρι την 08/03/23. 

370/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 22/03/23, η ώρα 

09:00.  Από κοινού παραδεκτά γεγονότα να 

καταχωρηθούν μέχρι την 15/03/23. 

 

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 Χριστιάνα, 

στενογράφος στην Λάρνακα). 

 


