
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3.02.2023 

 

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 

 

816/21 Αίτηση ημερ. 4.8.2022: Επιφυλάχθηκε Ενδιάμεση Απόφαση και θα δοθεί 
31.3.2023, η ώρα 09.00. 

 
 Αίτηση ημερ. 12.7.2021:  ορίζεται για οδηγίες 31.3.2023, η ώρα 09.00.  

Τα έξοδα στην πορεία. 
 
2598/17 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 5.4.2023, η ώρα 09.00 με τη φυσική 

παρουσία των δικηγόρων που την χειρίζονται για ορισμό της για 
ακρόαση με βάση τον νέο Κανονισμό.  Τα έξοδα στην πορεία, σε καμιά 
περίπτωση εναντίον των Εναγομένων. 

 
 
 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 06.2.2023 

Υποθέσεις που δεν είναι αναγκαία η παρουσία των Δικηγόρων και πρέπει να αποστείλουν e-mail 

 
1400/21 
2027/18 
365/18 
67/17 
 
Γεν. Αίτηση 272/21 
 
Υποθέσεις που είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των Δικηγόρων 
 
 
2304/17 
1274/17 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 3.2.2023 

 

 

Αγωγές: 

5087/15 Με βάση τα συνημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα των συνηγόρων των 

διαδίκων, εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση προς όφελος των 

Εναγόντων και εναντίον των Εναγόμενων 1, 2 και 3 αλληλέγγυα και/ή 

κεχωρισμένα ως ακολούθως: 

(α) για ποσό €381.479,93 πλέον τόκους προς 6,049% ετησίως επί 

ποσού €373.495,11 από 07/11/2022 μέχρι εξοφλήσεως, με 

κεφαλαιοποίηση του τόκου στις 30/06 και 31/12 εκάστου έτους, 

(β) για ποσό €372.546,41 πλέον τόκους προς 6,068% ετησίως επί 

ποσού των €364.724,60 από 07/11/2022 μέχρι εξοφλήσεως, με 

κεφαλαιοποίηση του τόκου στις 30/06 και 31/12 εκάστου έτους, 

(γ) για ποσό €10.139,20 πλέον τόκους προς 6,067% ετησίως επί του 

ποσού των €9.926,36 από 07/11/2022 μέχρι εξοφλήσεως, με 

κεφαλαιοποίηση του τόκου στις 30/06 και 31/12 εκάστου έτους και 

(δ) για τα έξοδα ως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

Γεν. Αιτ.  

253/20 Η απόφαση στην αίτηση ημερ. 23.3.2021 δεν θα απαγγελθεί σήμερα.  

Θα απαγγελθεί την 24.2.2023 ώρα 9:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

3.2.2023 

 

Αρ. Αγωγής 1373/19 O χρόνος καταχώρησης ένορκης δήλωσης αποκάλυψης 

εγγράφων και καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

παρατείνεται για 30 μέρες από σήμερα.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση την 

13.3.2023 ώρα 9 π.μ. Κατ΄ εκείνη την ημερομηνία χρειάζεται να 

διευκρινιστεί κατά πόσο θα διευθετηθεί εξωδίκως ή όχι. 

Χρειάζεται η παρουσία των συνηγόρων. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2066/19 Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των 

διαδίκων. Να υπάρξει συμμόρφωση εντός 30 ημερών από 

σήμερα. Εντός 20 ημερών από την αποκάλυψη να 

καταχωρηθούν κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 25.4.2023 η ώρα 9 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

Αρ. Αγωγής 2257/20 Η αίτηση ημερομηνίας 12.9.2022 ορίζεται για οδηγίες την 

2.5.2023. Ο χρόνος καταχώρησης έκθεσης υπεράσπισης 

παρατείνεται για 40 ημέρες από σήμερα. Έξοδα στην πορεία 

αλλά όχι εναντίον των αιτητών. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03.02.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 2904/19 Η Αγωγή ορίζεται για σκοπούς συμβιβασμού 16.03.2023 ώρα 
8:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 2. Αγωγή 2460/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 02.06.2023 ώρα 10:30 π.μ. 
Αναφορικά με το χρόνο εξέτασης, αντεξέτασης και επανεξέτασης 
μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8(γ).  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

3. Αγωγή 2343/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 01.06.2023 ώρα 10:30 π.μ. 
Αναφορικά με το χρόνο εξέτασης, αντεξέτασης και επανεξέτασης 
μαρτύρων ως η Δ.30 Θ.8(γ).  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

4. Αγωγή 2135/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 07.06.2023 ώρα 10:30 π.μ. Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

5. Αγωγή 1944/19 Αίτηση ημερομηνίας 31.08.2022 
Η Αίτηση ορίζεται για Προγραμματισμό 21.02.2023 ώρα 9:00 π.μ. 
Οι άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες.  Έξοδα στην 
πορεία.  

Επικοινωνία: Τώνια Αντωνίου, Ανώτερη Στενογράφος, τηλ. 25806232, 
email: tantoniou@dc.judicial.gov.cy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 06.02.2023 

 

Στις παρακάτω υποθέσεις  που είναι ορισμένες στις 06.02.2023 ενώπιον του κ. Κ. 

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

 

 

Αγωγές: 

611/18 

2476/18 

2249/19 

2406/19 

 

Διαχειρίσεις: 

44/11 

542/14 

 

 

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 03.02.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

 

 

Αρ. Αγωγής:  3237/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 08.02.2023 στις 09:00 παρουσία των δικηγόρων 

των διαδίκων.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  3064/16 

Η αίτηση ημερομηνίας 29.03.18 ορίζεται για ακρόαση την 03.04.2023 και ώρα 11:00 

με γραπτές αγορεύσεις.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Διαχείριση Αρ.  550/15 

Η αίτηση ορίζεται εκ νέου για εξέταση την 10.02.2023 και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  Η δικηγόρος του αιτητή να είναι παρούσα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1227/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 09.12.2021 ορίζεται για οδηγίες στις 14.02.2023 και ώρα 09:00.  

Καμιά διαταγή για έξοδα.  Ο δικηγόρος του αιτητή να είναι παρών. 

 

Αρ. Αγωγής:  2437/16 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 25.05.2023 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1574/16 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 13.03.2023 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  T. Νικολάου, Α.Ε.Δ.  

 

 

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

03.02.2023  

 

 

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 

 

2181/17 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την  διευθέτηση στις 4.4.2023 στις 

9.00 π.μ.  Χωρίς έξοδα.  

 

1289/21 

Ορίζεται στις 2.6.23 και ώρα 9:00.  Δίδονται οδηγίες στις δύο πλευρές όπως εντός 

30 ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και 

επιθεώρηση. 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 των Εναγομένων. 

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

03.02.2023 

Αγωγή αρ. 2679/15 Η αγωγή εναντίον των Εναγόμενων απορρίπτεται με τις 

ακόλουθες διαταγές όσο αφορά τα έξοδα: 

 (α)  Σε σχέση με την Εναγόμενη 1 ουδεμία διαταγή για έξοδα.

  

 (β)   Σε σχέση με την Εναγόμενη 2 επιδικάζονται υπέρ της έξοδα 

τα οποία έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €3.700 πλέον ΦΠΑ 

και άνευ τόκου.  Το ποσό των εξόδων θα είναι πληρωτέο σε 24 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης την 01.03.23 και 

ακολούθως την 1η ημέρα εκάστου επομένου μήνα μέχρι 

εξόφλησης. 

 (γ)  Σε σχέση με τον Εναγόμενο 3 τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ 

του όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Τα έξοδα θα φέρουν αναστολή 

εκτέλεσης πληρωμής για περίοδο 6 μηνών και αν μέσα στην 

προαναφερόμενη περίοδο πληρωθεί το ποσό των €1.350 τότε 

τα υπολογισθέντα έξοδα θα θεωρούνται ως εξοφληθέντα. 

 

Αγωγή αρ. 1835/20 

(Αίτηση ημερ. 25.01.23) Έχω μελετήσει την αίτηση μετά της συνοδευτικής ένορκης 

δήλωσης.  Η αίτηση εγκρίνεται.  Συνακόλουθα εκδίδεται 

διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 

μηνών από 08.03.23.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 3399/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 15.03.23 και ώρα 09:30 π.μ. 

με φυσική παρουσία άμεσα εμπλεκόμενων συνηγόρων.  Αν 

μέχρι τότε δεν καταστεί δυνατή η εξώδικη διευθέτηση, οι 

συνήγοροι να τοποθετηθούν ως προς το κατά πόσο γίνονται 

αποδεκτές οι αναδομημένες καταστάσεις.  

Διαχ. αρ. 370/16  

(Αίτηση ημερ. 16.11.20) Η αίτηση επαναορίζεται για ακρόαση στις 17.02.23 και ώρα 

10:30 π.μ. με φυσική παρουσία άμεσα εμπλεκόμενων 
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συνηγόρων.  Την ίδια μέρα και ώρα για οδηγίες η διαχείριση.    

Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 196/22 

(Κλήση ημερ. 31.10.22) Η προθεσμία για καταχώρηση του Παραρτήματος παρατείνεται 

μέχρι 07.03.23.  Η αγωγή ορίζεται για συμμόρφωση με τις πιο 

πάνω οδηγίες στις 15.03.23 και ώρα 09:00 π.μ.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

 

(Υπ.)  Μ. Αγιομαμίτης, Α.Ε.Δ. 

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. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΠΑΠΑ, Ε.Δ., ΤΗΝ 3/2/2023 

 

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. 

 

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

H KA Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Ε.Δ. ΣΗΜΕΡΑ 3.2.23 ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤHN 

ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:  

 

Aρ. Αγωγής 2422/19 Οι κλήσεις για οδηγίες ημερ. 7.1.22 και 16.2.22 

ορίζονται για Οδηγίες στις 16.5.23 και ώρα 9:00.  

Δίδονται οδηγίες στην πλευρά του Εναγομένου 3 όπως 

εντός 20 ημερών από σήμερα προβεί σε ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 

εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 

επισυναφθούν στους καταλόγους τους.  Δίδονται 

οδηγίες στην πλευρά των Εναγομένων 1-3 όπως εντός 

περαιτέρω 60 ημερών από σήμερα προβούν σε 

κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και 

σύνοψη μαρτυρίας.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2733/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 12.4.23 και ώρα 11:30.  

Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  

Έξοδα στην πορεία. 
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Συν. Αγωγές 748/17, 

749/17 και 2925/17 Ορίζονται για Ακρόαση την 1.11.23 και 2.11.23 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: 03.02.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Γενική Αίτηση 310/20 Ορίζεται στις 5.4.23 (09:00) για Επίδοση στην Καθ΄ης η 

αίτηση 2 και για Οδηγίες για τον Καθ΄ου η αίτηση 1.  

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

2. Παραπομπή 6/20 Ορίζεται στις 18.9.23 (11:00) για Ακρόαση. Έξοδα στην 

πορεία. 

3. Αγωγή  762/16 Ορίζεται στις 11.4.23 (11:00) για Ακρόαση. Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

4. Αγωγή  3083/16 Αίτηση ημερ. 5.5.22:   Ορίζεται στις 4.4.23 (09:00) για 

Επίδοση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

5. Αγωγή 260/21 Η αίτηση ημερ. 11.6.21 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ Εναγόντων και εναντίον Εναγομένης όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα 

εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο 

τέλος της διαδικασίας της αγωγής.   

      6. Αγωγή 1895/16 Ορίζεται στις 9.3.23 (09:00) για οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      7. Αγωγή 1410/16 Ορίζεται στις 5.4.23 (09:00) για Οδηγίες. Άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες. 

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      8. Αγωγή 2983/16 Ορίζεται στις 10.3.23 (09:00) για οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

            Επικοινωνία: Στέλλα Τσαγγάρη, τηλ. 25806272, email: stsangari@dc.judicial.gov.cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

mailto:stsangari@dc.judicial.gov.cy
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                  Ημερομηνία: 03-02-23 

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 2018 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, χωρίς να επηρεάζονται οδηγίες του Δικαστηρίου για 
εμφανίσεις με φυσική παρουσία σε υποθέσεις άλλων ετών. 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. 1260/20 Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 09.03.23 στις 09:00 π.μ. Η 
προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων (από μέρους των 
Τριτοδιαδίκων) παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  
Τα έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων 
και Εναγομένων. 

2. 1258/20 Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 09.03.23 στις 09:00 π.μ. Η 
προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων (από μέρους των 
Τριτοδιαδίκων) παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  
Τα έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων 
και Εναγομένων. 

3. 2706/12 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ, ημερ. 03.01.2023:  
Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

4. 177/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 28.03.23 στις 09:00 π.μ. για 
προγραμματισμό/δήλωση συμβιβασμού.  Οι θέσεις των δικηγόρων 
των διαδίκων στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν 
σημειωθεί.  Τα έξοδα στην πορεία. 

5. 780/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 08.03.23 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. 

6. 2787/12 Η αίτηση ημερ. 30.05.22 ορίζεται στις 06.04.23 στις 09:00 π.μ. 
για επίδοση για τελευταία φορά.  Τα έξοδα στην πορεία. 

7. 30/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 21.09.23 στις 11:00 π.μ. για ακρόαση.  Τα 
έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων. 

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

 

                  

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ-Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Ε.Δ.  ΤΗΝ 03/02/23 

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 5333/15 

Η παρούσα είχε παραμείνει για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση. Εξ' όσων 

πληροφορήθηκα έχει διευθετηθεί παρέμειναν κάποια διαδικαστικά ζητήματα. 

Ενόψει όμως της σημερινής απουσίας μου για λόγους υγείας η αγωγή θα οριστεί 

για οδηγίες για τον ίδιο σκοπό σε λίγες μέρες. 

 

Η Αγωγή παραμένει για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό την 20/02/2023 και 

ώρα 09:00 π.μ.  

 

Τυχόν αίτηση να οριστεί τότε και να επιδοθεί 4 μέρες πριν.   

 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 4763/15 

Εφόσον η αγωγή έχει διευθετηθεί θα οριστεί για οδηγίες την 10/02/2023 και ώρα 

09:00 π.μ.    

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Αρ. Αγωγής 4764/15 

Εφόσον η αγωγή έχει διευθετηθεί θα οριστεί για οδηγίες την 10/02/2023 και ώρα 

09:00 π.μ.  
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 Χωρίς έξοδα σήμερα.  

Αρ. Αγωγής 4766/15 

Εφόσον η αγωγή έχει διευθετηθεί θα οριστεί για οδηγίες την 10/02/2023 και ώρα 

09:00 π.μ.  

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Αρ. Αγωγής 4767/15 
Εφόσον η αγωγή έχει διευθετηθεί θα οριστεί για οδηγίες την 10/02/2023 και ώρα 

09:00 π.μ.  

Χωρίς έξοδα σήμερα.  

Αρ. Αγωγής 898/15 

Η παρούσα είχε παραμείνει για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση. Έχω 

πληροφορηθεί ότι έχει διευθετηθεί η υπόθεση και ζητείται η απόσυρση της 

ανεπιφύλακτα.   

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.   

Κάθε πλευρά θα επωμιστεί τα έξοδα της.   

Aρ. Αγωγής 4293/15 

Η ακρόαση της παρούσης αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 

10/05/2023 και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 1637/21 

 

Αίτηση έρευνας ημερ. 06/04/22 

 

Ο Καθ' ού σήμερα δεν μπορούσε να είναι παρών στο Δικαστήριο λόγω κωλύματος 

του σύμφωνα με τα όσα ανάφερε ο δικηγόρος της Αιτήτριας. Θα εκδοθεί όμως 

ένταλμα σύλληψης. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης του Καθ' ού η Αίτηση. 
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Η Αίτηση ημερ. 06/04/2022 ορίζεται για έλεγχο του εντάλματος σύλληψης την 

05/05/2023 και ώρα 09:00 π.μ.   

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2144/21 

Αίτηση έρευνας ημερ. 15/03/2022  

H Αίτηση έρευνας ημερ. 15/03/22 ορίζεται για επίδοση τελευταία φορά στις 

04/04/2023 και ώρα 09.00π.μ.    Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Αρ. Αγωγής 3429/15 

Η Αγωγή ορίζεται  για οδηγίες την 06/04/2023 και ώρα 09:00π.μ. 

Τυχόν αίτηση να οριστεί τότε.  

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

Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου, 2023 
 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

    

1.  Αγ. 2402/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 22.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Να τοποθετηθούν οι δικηγόροι του Ενάγοντος κατά πόσο θα 
προωθήσουν την ένσταση που εκφράζουν με το ηλεκτρονικό τους 
μήνυμα ημερ. 1.2.2023 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

2.  Αγ. 2584/20 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 26.9.2023, ώρα 11.00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία  

3.  Αγ. 240/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 22.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

4.  Αγ. 2598/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

5.  Αγ. 2715/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

6.  Αγ. 2754/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

7.  Αγ. 2711/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

8.  Αγ. 1400/2018 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

9.  Αγ. 1150/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

10.  Αγ. 1155/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

11.  Αγ. 1152/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

12.  Αγ. 1164/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον του 
Εναγομένου ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 
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13.  Αγ. 1145/18 Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον της 
Εναγομένης  ως οι παράγραφοι 6 Α και Β της Ένορκης Δήλωσης 
απόδειξης ημερομηνίας 30.12.2022 

   

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oorphanidou@dc.judicial.gov.cy


18 
 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. Τζ. Σολομωνίδου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 3 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 120/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28/4/2023, ώρα 11:00 

π.μ..  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1033/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και δήλωση συμβιβασμού 

στις 16/3/2023, ώρα 9:00 π.μ. για τελευταία φορά.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2588/19 Η κλήση για οδηγίες ημερ. 31/10/2022 ορίζεται για οδηγίες 

στις 10/2/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Οι οδηγίες της κλήσης για 

οδηγίες επιφυλάσσονται.  Οι άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι να είναι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2863/19 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 8/2/2023, ώρα 

9:00 π.μ..  Οι άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι 

παρόντες.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 3/2/2023 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

75/20: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 21.2.2023 η ώρα 

8:30π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

309/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 7.3.2023 η ώρα 

8:30π.μ.,  Έξοδα στην πορεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 3/2/2023 

 

 

Αιτήσεις Διατροφών: 

227/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ στις 7.3.2023 η ώρα 8:30π.μ.  

Συμπλήρωση δικογράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
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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 03.02.2023 

ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

360/20 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 07/04/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 05/05/2023 η ώρα 

9.00π.μ. 

273/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 24/03/2023 η ώρα 

9.00π.μ. 

425/15 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό και θα σταλεί από το 

Πρωτοκολλητείο. 

 
 
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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