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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7.02.2023 

 

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 

 

951/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 22.2.2023, η ώρα 09.00 για σκοπούς 

εξώδικου συμβιβασμού. 

 

738/17 To αίτημα για αναβολή κρίνεται δικαιολογημένο και εγκρίνεται.   Το 

Δικαστήριο είναι απασχολημένο με την ακρόαση της 3606/17.  Η αγωγή 

ορίζεται για ακρόαση 9.5.2023, η ώρα 10.00.  Τα έξοδα στην πορεία 

αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον των Εναγομένων. 

 

31/18 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 14.3.2023, η ώρα 09.00 για ουσιαστική 

μνεία με τη φυσική παρουσία των διαδίκων και των δικηγόρων τους.  Τα 

έξοδα στην πορεία, σε καμιά περίπτωση εναντίον της Εναγομένης. 

 

2062/21 H αίτηση αναβάλλεται για επίδοση 28.2.2023, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 

 

77/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 25.05.23, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

1895/17 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 24.05.2023, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα στην 

πορεία.   

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 

744/09 Αίτηση ημερ. 28.11.2022:  H αίτηση εγκρίνεται ως οι παρ. Α και Β.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 08.2.2023 

Υποθέσεις που δεν είναι αναγκαία η παρουσία των Δικηγόρων και πρέπει να 

αποστείλουν e-mail 

 
19/21 
43/18 και 2542/17 
969/17 
2063/21 
 
Υποθέσεις που είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των Δικηγόρων 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θ. Θωμά Π.Ε.Δ., κατά την 7.2.2023 

 

 

Αγωγές: 

1225/21 H αίτηση ημερ. 8.8.22 επαναορίζεται για οδηγίες την 28.3.2023 

ώρα 09.00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

Αίτηση 

Πτώχευσης 

495/10 Η αίτηση ημερ. 12.10.22 επαναορίζεται για επίδοση την 28.3.2023 

ώρα 09.00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

7.2.2023 

 

Αρ. Αγωγής 1257/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 20.2.2023 με σκοπό 

τη διευθέτηση. Χρειάζεται κατ’ εκείνη την ημερομηνία 

να δηλωθεί ο αναφερόμενος συμβιβασμός. Ουδεμία 

διαταγή για έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.02.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Συν. Αγωγές 2719/19] 

                       732/20 ] 

Οι Αγωγές επαναορίζονται για περιορισμό των επιδίκων 

θεμάτων και προγραμματισμό τους σε ακρόαση 31.03.2023  

ώρα 8:30 π.μ. Δικηγόροι παρόντες.  Καμιά διαταγή για έξοδα.   

2. Διαχείριση  323/14 Δεν τέθηκε ο φάκελος ενώπιον Δικαστηρίου.  

3.  Διαχείριση 360/15 Η Διαχείριση επαναορίζεται για Έλεγχο 20.03.2023 ώρα 8:30 

π.μ. Ο Πρωτοκολλητής να εκδώσει και επιδώσει κλήση στη 

Διαχειρίστρια για να είναι παρούσα.  Περαιτέρω, να 

ενημερώσει το δικηγόρο της για το σημερινό πρακτικό.  
Επικοινωνία: Τώνια Αντωνίου, Ανώτερη Στενογράφος, τηλ. 25806232, 

email: tantoniou@dc.judicial.gov.cy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 08.02.2023 

 

Στις παρακάτω υποθέσεις  που είναι ορισμένες στις 08.02.2023 ενώπιον του κ. 

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

 

 

Αγωγές: 

150/18 

189/18 

2195/19 

3026/19 

3237/19 

 

Διαχειρίσεις: 

389/14 

 

Παραπομπή:  

28/12] 
31/12] 
33/12] 
6/17  ] 
 

 

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 07.02.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

 

 

Αρ. Αγωγής:  1634/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 27.03.2023 στις 09:00.  Τα σημερινά έξοδα 

στην πορεία αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.  Κατάλογος 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των διαδίκων να καταχωρηθούν 

μέχρι 27.03.2023 

 

Αρ. Αγωγής:  2816/16 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 01.06.2023 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1647/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 01.03.2023 και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα.  Οι δικηγόροι των διαδίκων να είναι παρόντες. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  T. Νικολάου, Α.Ε.Δ.  

 

 

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

την 07.02.2023  

 

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 

 

126/17 

Ορίζεται στις 13.3.2023  στις 9.00 π.μ. για Οδηγίες με σκοπό το 

συμβιβασμό.  Έξοδα στην πορεία. 

 

203/17 

Ορίζεται στις 6.3.2023 στις 9.00 π.μ. για οδηγίες με σκοπό τον 

προγραμματισμό – εξεύρεση εξώδικου συμβιβασμού.  Οι δικηγόροι να 

είναι παρόντες.  

 

950/17 

Ορίζεται για Προγραμματισμό στις 14.3.2023 στις 10.00 π.μ.  Οι 

δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες. 

 

676/21 – Αίτηση ημερ. 7.6.2022 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωριστεί από πλευράς 

Εναγόντων εντός 45 ημερών από σήμερα.  Ακολούθως εντός περαιτέρω 45 
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ημερών η πλευρά των Εναγομένων. Ορίζεται για Οδηγίες στις 18.5.2023 

στις 9.00 π.μ.  Έξοδα στη πορεία. 

2328/21 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 29.3.2023 στις 9.00 π.μ. 

 

2329/21 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 29.3.2023 στις 9.00 π.μ. 

 

Διαχείριση αρ. 196/11 

Θα ενημερωθείτε από το Δικαστήριο στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. 

 

Διαχείριση αρ. 499/13 

Ορίζεται για Έλεγχο στις 16.3.2023 στις 9.00 π.μ.  Οι Τελικοί Λογαριασμοί 

να καταχωρηθούν τουλάχιστον 15 μέρες προηγουμένως.  Οι Διαχειριστές 

να είναι παρόντες με την ίδια εγγύηση. 

 

Διαχείριση αρ. 133/19 

«Ενόψει των όσων αναφέρατε, αναμένεται οι συνήγοροι του Διαχειριστή να 

λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαχείριση να μπορέσει να προχωρήσει.  

Ορίζεται για Εξέταση στις 4.5.2023 στις 9.00 π.μ.  Τυχόν αίτηση, δίδεται 

άδεια να οριστεί κατά τον ίδιο χρόνο». 
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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ, Α.Ε.Δ., 

ΤΗΝ 07.02.2023 

 

Αίτ./Έφεση αρ. 323/21 Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 21.09.23 

και ώρα 10:30 π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 158/22 
(Αίτηση ημερ. 08.11.22) Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 24.04.23 και ώρα 

10:30 π.μ. με γραπτές αγορεύσεις και φυσική 

παρουσία άμεσα εμπλεκόμενων συνηγόρων.  Την 

ίδια ημέρα και ώρα ορίζεται η κλήση για οδηγίες 

ημερ. 15.11.22.  Η ημερ. 20.02.23 ακυρώνεται.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης. 

 

Αγωγή αρ. 2428/20 Άδεια δίδεται.  Η αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 2893/20 Η ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως 

ακολούθως: 

 (α)  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.  

 (β)  Η εξέταση του κάθε μάρτυρα θα είναι διάρκειας 

μέχρι 15 λεπτά ενώ η αντεξέταση του θα είναι 

διάρκειας μέχρι 60 λεπτά και η επανεξέταση του 

μέχρι 10 λεπτά.   

 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20.12.23 και ώρα 

11:00 π.μ. 

 Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής.  
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Αγωγή αρ. 2217/15 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 17.03.23 

και ώρα 10:00 π.μ. με φυσική παρουσία άμεσα 

εμπλεκόμενων συνηγόρων.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 4214/15 Η αγωγή ορίζεται στις 17.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. 

για οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση και 

φυσική παρουσία άμεσα εμπλεκόμενων συνηγόρων.  

Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

 

       (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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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. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΠΑΠΑ, Ε.Δ., ΤΗΝ 7/2/2023 

 
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 182/22 Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος 

ημερ. 27.1.23.  Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης 

του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών 

από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής 1987/17 Ορίζεται για Οδηγίες (για εξώδικη διευθέτηση) 

στις 15.3.23 και ώρα 9:30  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1044/17 Η αίτηση έρευνας ορίζεται για Ακρόαση στις 

6.4.23 και ώρα 10:30.  Διάδικοι και άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Το Ε/Σ 

εναντίον Καθ΄ων 2 και 3 να παραμείνει 

ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Χ-Μ. Καραπατάκη, Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.02.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 1529/21 Αίτηση διά κλήσεως ημερ. 21.7.22:  Ορίζεται στις 

5.4.23 (09:00) για Καθ΄ης η αίτηση 2. Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

2. Αγωγή 2490/16 Ορίζεται στις 28.2.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό 

τον συμβιβασμό και διευθέτηση.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

3. Αγωγή  2330/21 Μονομερής αίτηση ημερ. 31.10.22:  Ορίζεται στις 

4.4.23 (09:00) για Απόδειξη με Ε/Δ.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

 

4. Αγωγή  2720/16 Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ Ενάγουσας και εναντίον 

Εναγομένου για το ποσό των €50.000- με νόμιμο τόκο από 23.9.16.  

Επιδικάζονται δικηγορικά έξοδα υπέρ Ενάγουσας και εναντίον του 

Εναγομένου όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 

θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Η απόφαση φέρει αναστολή 

εκτέλεσης συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών εξόδων μέχρι τις 

6.8.23.  Με την καταβολή του ποσού των €39.781,- μέχρι την λήξη της 

περιόδου αναστολής η απόφαση συμπεριλαμβανομένων των 

δικηγορικών εξόδων και τόκων θα θεωρείται εξοφληθείσα.  

5. Αγωγή  43/22 Αίτηση ημερ. 24.10.22: Ορίζεται στις 16.3.23 για 

Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση από 

τους Εναγόμενους το αργότερο 2 μέρες 

προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Αγωγή  892/16 Ορίζεται στις 26.4.23 (11:00) για Ακρόαση.  Έξοδα 

στην πορεία.   

7. Αγωγή 3385/16 ΑΙΤΗΣΗ ΗΜΕΡ. 3.3.22: ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 5.4.23 

(09:00) ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ.  ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΑ 

ΣΗΜΕΡΑ. 

8. Αγωγή  247/21 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Κάθε προηγούμενη διαταγή για 

έξοδα ακυρώνεται / Κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα 

έξοδά της. 

9. Αγωγή  329/16 Ορίζεται στις 28.2.23 (11:00) για Ακρόαση.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση 

εναντίον των Εναγομένων. 

10. Αγωγή  768/21 Αίτηση ημερ. 1.7.22: Ορίζεται στις 5.4.23 (09:00) 

για Επίδοση.  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: 07-02-23 

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. 1658/13 Ενόψει των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των συνηγόρων των 
διαδίκων, τα οποία σημειώνονται αντίστοιχα ως Έγγραφα Α και Β 
και με τα οποία οι δικηγόροι των Εναγόντων από κοινού με τον 
δικηγόρο των Εναγόμενων ζητούν χρόνο, η αίτηση ημερ, 
29.06.22 ορίζεται στις 24.02.23 για ακρόαση στις 09:30 π.μ.  Τα 
έξοδα στην πορεία. 

2. 10/20 Η αγωγή και η αίτηση ημερ. 16.11.22 ορίζονται στις 16.03.23 
στις 09:00 π.μ. για να τοποθετηθούν οι δικηγόροι του  Ενάγοντα.  
Τα έξοδα στην πορεία. 

3. 975/20 Η αίτηση ημερ. 27.10.22 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 
υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση. 

 

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 07/02/23 

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 4552/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό την υλοποίηση του συμβιβασμού 
στις 20/03/23 η ώρα 09:00π.μ.   

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 1663/21 

Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων (από μέρους των 
Εναγομένων 1-3)  παρατείνεται για περίοδο 50 ημερών  από σήμερα. 

Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/04/2023 και ώρα 09:00 π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 179/21 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα.  

Η κάθε πλευρά θα επιβαρυνθεί τα έξοδα της.  Κάθε προηγούμενες διαταγές για 

έξοδα ακυρώνονται.  

Αρ. Αγωγής 1217/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 05/05/23 η ώρα 09:00π.μ.   

Η προθεσμία για τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών 
από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 798/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10/05/23 η ώρα 09:00π.μ.   
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Δίδονται οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 90 ημερών από σήμερα 
προβούν σε κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 1829/21 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18/01/24 η ώρα 11:00π.μ.   

Αρ. Αγωγής 2400/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες τελευταία φορά στις 27/03/23 η ώρα 09:00π.μ.   

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 1509/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 09/05/23 η ώρα 09:00π.μ.   

Δίδονται οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 90 ημερών από σήμερα 
προβούν σε κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 
μαρτυρίας. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 686/21 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 31/01/24 η ώρα 10:00π.μ.   

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

Ημερομηνία: 7 Φεβρουαρίου, 2023 
 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

    

1.  Αγ. 151/2022 Εκδίδεται διάταγμα ως το «1» της αίτησης ημερ. 27.1.2023.  
Ανανέωση Κλητηρίου για 6 μήνες από 28.1.23.  
Καμία διαταγή για    

2.  Αγ. 404/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 3.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 

Προγραμματισμό της Ακρόασης 

Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 

Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον Ενάγοντος και 

Εναγομένης   
3.  Αγ. 2105/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 6.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 

Συμβιβασμού 
Χωρίς έξοδα σήμερα   

4.  Αγ. 2519/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 3.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης  
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα   

5.  Αγ. 1558/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 28.2.2023, ώρα 09.00 π.μ για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα   

6.  Αγ. 3030/18 Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης για 
τους Ενάγοντες παρατείνεται μέχρι 30.3.2023 
Η Αγωγή ορίζεται στις 6.4.2023 για Οδηγίες και Προγραμματισμό, 
ώρα 09.00 π.μ.  
Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των Εναγομένων   

7.  Αγ. 2489/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 11.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Επίδοση 
(τελευταία φορά)  

8.  Αγ.1926/20 Η αίτηση ημερ. 5.5.2022 ορίζεται στις 14.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. 
για Οδηγίες 
Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων η αίτηση 
1 και 2.  Να παραμείνουν ανεκτέλεστα.  Αναλαμβάνει ο δικηγόρος 
των Καθ΄ ων η αίτηση να τους παρουσιάσει. 
Χωρίς έξοδα σήμερα   

9.  Αγ. 2068/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 29.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Έξοδα στην πορεία   

   

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

 

 

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

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. Τζ. Σολομωνίδου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 7 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 567/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12/5/2023, ώρα 

11:00 π.μ.  Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ 

της Ενάγουσας και σε βάρος της Εναγομένης. 

 

Αρ. Αγωγής 896/19  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και δήλωση 

συμβιβασμού στις 31/3/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Χωρίς 

έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 1568/19 Η αίτηση διά κλήσεως ημερ. 4/10/2022 ορίζεται για 

απόδειξη στις 3/4/2023, ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση από την Εναγομένη το 

αργότερο πέντε ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1569/19 Η αίτηση διά κλήσεως ημερ. 4/10/2022 ορίζεται για 

απόδειξη στις 3/4/2023, ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση από την Εναγομένη το 

αργότερο πέντε ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 1570/19 Η αίτηση διά κλήσεως ημερ. 4/10/2022 ορίζεται για 

απόδειξη στις 3/4/2023, ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση από την Εναγομένη το 

αργότερο πέντε ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1571/19 Η αίτηση διά κλήσεως ημερ. 4/10/2022 ορίζεται για 

απόδειξη στις 3/4/2023, ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση από την Εναγομένη το 

αργότερο πέντε ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1780/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 12/2/2023, ώρα 

9:00 π.μ..  Το Δικαστήριο έχει εξαιρεθεί από τον 

περαιτέρω χειρισμό της παρούσας υπόθεσης.  Ο 

φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στον 

Πρωτοκολλητή για να τεθεί ενώπιον της Διοικητικής 

Προέδρου αναφορικά με τον περαιτέρω χειρισμό της 

υπόθεσης από άλλο ή άλλη Δικαστή.  Καμία διαταγή 

για έξοδα.   

 

Αρ. Αγωγής 1948/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 15/6/2023, ώρα 

11:00 π.μ..  Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση 

εναντίον της Ενάγουσας. 

 

Αρ. Αγωγής 183/22 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης ημερ. 

27/1/2023.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/2/2023 

 
Αιτήσεις Διατροφής: 
20/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 9.5.2023 η ώρα 8:30π.μ.  

Αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων και από τις δύο πλευρές μέχρι 
τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 
Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 
46/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 16.5.2023 η ώρα 8:30π.μ.  

Δίδονται οδηγίες όπως οι διάδικοι προβούν σε ένορκη δήλωση 
αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων μέχρι τότε.  Έξοδα στην 
πορεία. 

 
Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 
463/19: Η  κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση στις 4.7.2023 η ώρα 10:30π.μ.  

Δίδονται εκ νέου οδηγίες στο Γραφείο Ευημερίας για ετοιμασία 
έκθεσης μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 
75/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 9.5.2023 η 

ώρα 8:30π.μ.  Τυχόν απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα 
στην πορεία. 

 
384/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 2.3.2023 η ώρα 8:30π.μ.    

Απάντηση στην υπεράσπιση και υπεράσπιση στην ανταπαίτηση να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 
Αιτήσεις Αποκλειστικής Χρήσης: 
15/20: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 9.5.2023 η ώρα 8:30π.μ.  

Αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων και από τις δύο πλευρές μέχρι 
τότε.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 7/2/2023 
 
 
Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 
277/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 9.3.2023 η ώρα 8:30π.μ.  

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους της Αιτήτριας 
να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 
Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 
11/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 7.3.2023 η ώρα 8:30π.μ.  

Έξοδα στην πορεία. 
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Ημερομηνία: 07.02.23 

 

Συμπληρωματικό πινάκιο για την πιο κάτω υπόθεση του  Οικογενειακού 

Δικαστηρίου Λεμεσού ενώπιον της κας Χ”Αθανασίου-Σιαμτάνη, που είναι 

ορισμένη 07/02/2023 ορίζεται ως ακολούθως: 

 

 

1. Γονική Μέριμνα 301/21 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 07.04.2023 ώρα 09.00. Ονομαστικός 

κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

 

2. Περιουσιακές Διαφορές 64/20 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για επίτευξη συμβιβασμού στις 11.04.2023 ώρα 09.00. 

Να ακολουθηθούν οι θεσμοί για τελευταία φορά.  

 

3. Γονική Μέριμνα 320/19 

Εκδίδεται διάταγμα  
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΜΕΣΟΣ 

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 

07.02.2023 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

146/20 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 30/11/2023 η ώρα 

10:30πμ. 

91/19 Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι οι δικηγόροι ζητούν χρόνο 

για να καταχωρήσουν κοινό κατάλογο παραδεκτών 

γεγονότων και εγγράφων από τις 18/02/2021 (δηλαδή 

εδώ και 2 χρόνια παραλείπουν να καταχωρήσουν τον εν 

λόγω κατάλογο). 

Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης του εν λόγω 

καταλόγου μέχρι τις 27/03/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 11/04/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

299/21 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 14/03/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

375/21 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 10/05/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 25/05/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

307/19 1. Άδεια δίδεται. Η αίτηση εργατικής διαφοράς 

εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 2 απορρίπτεται. Η 

κάθε πλευρά θα αναλάβει τα έξοδά της. 

Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγές για τα 
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έξοδα ακυρώνονται.  

2. Η αίτηση εργατικής διαφοράς μεταξύ της Αιτήτριας 

και των Καθ’ ων η Αίτηση 1 παραμένει για οδηγίες 

στις 28/03/2023 η ώρα 9:00πμ. 

308/19 1. Άδεια δίδεται. Η αίτηση εργατικής διαφοράς 

εναντίον των Καθ’ ων η Αίτηση 2 απορρίπτεται. Η 

κάθε πλευρά θα αναλάβει τα έξοδά της. 

Οποιεσδήποτε προηγούμενες διαταγές για τα 

έξοδα ακυρώνονται.  

2. Η αίτηση εργατικής διαφοράς μεταξύ της Αιτήτριας 

και των Καθ’ ων η Αίτηση 1 παραμένει για οδηγίες 

στις 28/03/2023 η ώρα 9:00πμ. 

 
 
Όσες υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στο πιο πάνω πινάκιο, θα 
διεκπεραιωθούν με φυσική παρουσία των δικηγόρων κατά την ώρα που 
είναι ορισμένες. 
 

 

Σημείωση: 

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα προς το 
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού/Πάφου να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy     
  
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ  ΠΙΝΑΚΙΟ 

 

σε σχέση με υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι 

ορισμένες την 07/02/23 

 

AΡ.  ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

392/20 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες την 14/03/23, η ώρα 

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

καταχωρήσουν ΟΚΜ & ΣΜ μέχρι την 07/03/23. 

2/21 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση την 20/10/23, η ώρα 

10:00. 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 


