
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26.1.2023 

 

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 

 

1749/18 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 30.3.2023, η ώρα 09.00.  Τα έξοδα 
στην πορεία.  Δίδεται παράταση χρόνου στους διάδικους για να 
καταθέσουν ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη 
μαρτυρίας εκάστου μέχρι τις 28.3.2023. 

 
834/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 28.2.2023, η ώρα 09.00 για 

ουσιαστική μνεία στην παρουσία των δικηγόρων που την 
χειρίζονται.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
1663/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 24.2.2023, η ώρα 09.00 για 

ουσιαστική μνεία στην παρουσία των δικηγόρων που την 
χειρίζονται.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
 
 
 
 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27.1.2023 

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

 
 
ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ   1/21 
 
 
Υποθέσεις που είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των Δικηγόρων 
 
 
1894/18 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

26.1.2023 

 

 

Αίτηση 

78/21 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.  Η Αίτηση ημερομηνίας 

3.11.2022 επαναορίζεται για ακρόαση την 16.3.2023 ώρα 09.00.  

Ο χρόνος για την καταχώρηση ένστασης παρατείνεται μέχρι 

26.2.2023. 

 Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον Καθ’ ων η Αίτηση 

(Αιτητών στην Αίτηση). 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

26.1.2023 

 

 

Αρ. Αγωγής 111/19 Η αίτηση ημερ. 29.4.2022 ορίζεται για απόδειξη για τους 

εναγόμενους 7, 8, 9 την 6.3.2023 ώρα 9 π.μ. Έκθεση 

Υπεράσπισης μπορεί να καταχωρηθεί μέχρι 10 μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1216/20 Αίτηση ημερ. 16.10.20:  

Συμπληρωματική ένορκη δήλωση εκ μέρους της 

Εναγόμενης 1 να καταχωρηθεί εντός 5 ημερών από 

σήμερα.  

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση την 8.2.2023 ώρα 10. 

Γραπτές αγορεύσεις. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 

ίδια ημερομηνία. Σε περίπτωση που υπάρχει 

ημερομηνία πλειστηριασμού, χρειάζεται να ενημερωθεί 

το Δικαστήριο άμεσα. 

 

Αρ. Αγωγής 362/16 Ορίζεται για ακρόαση την 6.2.2023 ώρα 10:30. Tα 

έξοδα επιδικάζονται υπέρ της Εναγομένης και εναντίον 

των Εναγόντων όπως υπολογιστούν από τον 

πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το 

Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 492/19 Ορίζεται για ακρόαση την 14.2.2023 ώρα 9. Ουδεμία 

διαταγή για έξοδα. 
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Αρ. Αγωγής 1407/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 2.2.2023. Αναμένεται 

η πλευρά των εναγομένων να έχει δώσει στην άλλη 

πλευρά τα ζητηθέντα έγγραφα μέχρι και την 31.1.2023 

(παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση των 

εναγομένων). 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 1. Αγωγή 2287/19 Η Αγωγή ορίζεται για σκοπούς συμβιβασμού 
09.03.2023 ώρα 8:30 π.μ. Δικηγόροι παρόντες.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.  

2. Αγωγή 2077/19 Αίτηση ημερομηνίας 01.12.2022 
Η Αίτηση ορίζεται για Απόδειξη 09.03.2023 ώρα 8:30 
π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση το αργότερο 5 
μέρες προηγουμένως.   

3. Αγωγή 2045/19 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 09.05.2023 ώρα 10:00 
π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.   

4. Αγωγή 2195/18 Η υπόθεση είναι ορισμένη στις 26.04.2023 και όχι 
σήμερα.   

5. Αγωγή 986/18 Αίτηση ημερομηνίας 02.12.2022 
Η Αίτηση ορίζεται για Απόδειξη 09.03.2023 ώρα 8:30 
π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση το αργότερο 5 
μέρες προηγουμένως.   
Την ίδια μέρα ορίζεται για Προγραμματισμό και η 
Αγωγή.   
Δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία.   

6. Αγωγή 382/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση 12.05.2023 ώρα 10:00 
π.μ. Καμιά διαταγή για έξοδα.   

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tantoniou@dc.judicial.gov.cy
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ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 27.01.2023 

 

Στις παρακάτω υποθέσεις  που είναι ορισμένες στις 27.01.2023 ενώπιον του 

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

 

 

Αγωγές: 

1108/18 

1970/18] 
2527/16] 

2580/18 

2973/18 

2326/19 

2902/19 

 

Διαχειρίσεις:  

88/19 

5/17 

53/13 

 

Παραπομπή:  

4/20 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 26.01.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  404/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 07.02.2023 και ώρα 09:00 με σκοπό την 

εξώδικη διευθέτηση και συζήτηση και/ή τον περιορισμό των επίδικων 

θεμάτων.  Η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων είναι απαραίτητη.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  405/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 07.02.2023 και ώρα 09:00.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων είναι απαραίτητη.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1649/19 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 21.03.2023 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής:  3780/16 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 20.03.2023 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Διαχείρισης:  566/08 

Η Αίτηση ημερομηνίας 10.08.2022 ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 

14.03.2023 και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Διαχείρισης:  278/15 

Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 24.03.2023 και ώρα 09:00.  Τελικοί 

λογαριασμοί να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Ο διαχειριστής να 

ενημερωθεί να είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. 
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Αρ. Αγωγής:  931/19 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 15.03.2023 και ώρα 11:00 π.μ. Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1800/19 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι την 10.03.2023 η πλευρά της Εναγόμενης 

αποκαλύψει δι’ ενόρκου δηλώσεως που θα καταχωρήσει προς κάθε άλλο 

διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο του που 

σχετίζονται με οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα στην απαίτηση και την 

ανταπαίτηση και εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο 

μέρος με αντίγραφο της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και με αντίγραφα των 

εγγράφων που θα αποκαλύψει. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 10.03.2023 και ώρα 09:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον των 

Εναγόντων. 
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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 

26.01.2023 

 

Αίτηση/Έφεση αρ. 55/21 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 07.03.23 και ώρα 

09:00 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Τα 

σημερινά έξοδα στην πορεία της αίτησης αλλά σε καμιά 

περίπτωση εναντίον Αιτήτριας. 

 

Αγωγή αρ. 3038/15 Η αγωγή ορίζεται στις 07.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση και με 

φυσική παρουσία άμεσα εμπλεκόμενων συνηγόρων.  

Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Διαχ. αρ. 182/13 Η διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 12.09.23 και ώρα 

09:00 π.μ.  Τελικοί Λογαριασμοί να κατατεθούν 7 

ημέρες προηγουμένως.  Αν δεν καταστεί εφικτό να 

κατατεθούν τελικοί λογαριασμοί, τότε, να 

καταχωρηθούν νέοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί εντός του 

πιο πάνω ορισθέντος χρόνου.  Ο διαχειριστής να 

ενημερωθεί να είναι παρών κατά την πιο πάνω 

ημερομηνία και ώρα με την ίδια εγγύηση.   

 

Αγωγή αρ. 2021/20 Άδεια δίδεται.  Τόσο η αγωγή εναντίον των 

Εναγόμενων 2 και 3 όσο και η ανταπαίτηση των 

Εναγόμενων 2 και 3 απορρίπτονται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσες.  Καμιά διαταγή για έξοδα στην 

ανταπαίτηση.  Κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα στην 

αγωγή.   

 

Αγωγή αρ. 174/15 Η αγωγή ορίζεται στις 14.02.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση και με 

φυσική παρουσία των άμεσα εμπλεκόμενων 

συνηγόρων.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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Αγωγή αρ. 1562/20 Η αγωγή ορίζεται στις 27.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση. Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή αρ. 2129/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13.02.23 και ώρα 

09:00 π.μ.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία αλλά σε 

καμιά περίπτωση εναντίον των Εναγόμενων 1-3.   

 

 

(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 26/1/2023 

 

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 ΣΤΙΣ 27.1.23 ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤHN ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙA ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 

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

 

Aρ. Αγωγής 303/17 Ορίζεται για Οδηγίες στις 2.3.34 και ώρα 9:30.  

Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2550/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 18 και 19.10.22 και 

ώρα 11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 674/17 Ορίζεται για Οδηγίες (εξώδικη διευθέτηση) στις 

14.2.23 και ώρα 9:00.  Άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 711/17 Ορίζεται για Οδηγίες (εξώδικη διευθέτηση) στις 

20.3.23 και ώρα 9:00.  Άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 62/17 Ορίζεται για Οδηγίες στις 20.3.23 και ώρα 9:00.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 279/14 Η αίτηση έρευνας ημερ. 12.8.20 ορίζεται για 

Οδηγίες στις 3.4.23 και ώρα 9:00.  Άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Τυχόν 

ένσταση να κατατεθεί μέχρι 28.3.23.  Το Ε/Σ 

εναντίον των Καθ΄ων 1, 2, 4 και 6 να 

παραμείνει ανεκτέλεστο.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1351/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 28.2.23 και ώρα 

11:30. (είναι ήδη ορισμένη).  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Συν. Αγωγών 1604/17, 

1407/17, 1408/17 Ορίζεται για Οδηγίες (για εξώδικη διευθέτηση) 

στις 9.3.23 και ώρα 9:00.  Άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1111/17 Η αίτηση ημερ. 23.6.20 ορίζεται για Ακρόαση 

στις 4.3.23 και ώρα 11:00. Το Ε/Σ εναντίον της 

Καθ΄ης η αίτηση 1 να παραμείνει ανεκτέλεστο.  

Ο Καθ΄ου η αίτηση 2 να ενημερωθεί από τον 

συνήγορο του. Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Χ-Μ. Καραπατάκη, Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:26.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 427/16  Ορίζεται στις 6.3.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση (τελευταία φορά).  Χωρίς 

έξοδα σήμερα.  

      2. Αγωγή 1840/16  Ορίζεται στις 15.3.23 (09:00) για οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      3. Αγωγή 2981/16  Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα και χωρίς έξοδα.  Κάθε προηγούμενη 

διαταγή για έξοδα ακυρώνεται. 

      4. Aγωγή 733/16 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Κάθε προηγούμενη διαταγή 

για έξοδα ακυρώνεται/Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα 

έξοδά της. 

      5. Αγωγή 374/16  Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα.  Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα 

ακυρώνεται/Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα έξοδά 

της. Η ημερομηνία 27/1/23 ακυρώνεται. 

      6. Αγωγή 732/16  Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Κάθε προηγούμενη διαταγή 

για έξοδα ακυρώνεται/Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα 

έξοδά της. 

      7. Αγωγή 751/16  Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Κάθε προηγούμενη διαταγή 

για έξοδα ακυρώνεται/Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα 

έξοδά της. 

      8. Αγωγή 2472/21  Κλήση για οδηγίες ημερ. 20.10.22:  Ορίζεται στις 28.3.23 

(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. 

      9. Συνεν. Αγωγές 3035/16 

και 3036/16  

Ορίζονται στις 3.3.23 για Οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

    10. Αγωγή 38/22  Ορίζεται στις 2.5.23 (09:00) για Οδηγίες.  Δίδονται 

οδηγίες στην πλευρά των Εναγόντων όπως εντός 45 
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ημερών από σήμερα προβεί σε κατάθεση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας.  

Ακολούθως, εντός περαιτέρω 45 ημερών η πλευρά των 

Εναγομένων.  Έξοδα στην πορεία. 

     11. Αγωγή 961/21  Η αίτηση ημερ. 16.11.22 αποσύρεται και απορρίπτεται 

άνευ βλάβης και χωρίς έξοδα. 

    12. Αγωγή 64/22  Μονομερής αίτηση ημερ. 17/1/23 (ανανέωση 

κλητηρίου):  Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης 

ημερ. 17.1.23.   Καμιά διαταγή για έξοδα. 

    13. Αγωγή 983/16  Ορίζεται στις 22.3.23 (11:00) για Ακρόαση.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: 

(1) Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως αποστέλλουν τα ηλεκτρονικά μηνύματά 

τους που αφορούν τις υποθέσεις δύο ημέρες προηγουμένως από την 

ημερομηνία που αυτές είναι ορισμένες.   

                          Επικοινωνία: Στέλλα Τσαγγάρη, τηλ. 25806272, email: stsangari@dc.judicial.gov.cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                  Ημερομηνία: 26-01-23 

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. 3069/10 Εκδίδεται διάταγμα ως τα αιτητικά Α και Β της αίτησης για περίοδο 
όμως 7 ετών από σήμερα.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

2. 2527/09 Η αίτηση ημερ. 17.01.23 ορίζεται στις 02.03.23 στις 09:00 π.μ. 
για οδηγίες.  Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες για να 
τοποθετηθούν για μέτρα εκτέλεσης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

3. 4097/14 Η Αγωγή παραμένει στις 11 και 12.05.23 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

4. 442/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 13.03.23 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες / 
δήλωση συμβιβασμού.  Τα  έξοδα στην πορεία. 

5. 320/20 
Η Αγωγή ορίζεται στις 08.02.23 στις 09:00 π.μ. για 
προγραμματισμό / δήλωση συμβιβασμού.  Τα  έξοδα στην πορεία. 

6. 617/20 
Η αίτηση ημερ. 08.11.22 ορίζεται στις 29.03.23 στις 09:00 π.μ. 
για αγορεύσεις.  Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Τα 
έξοδα στην πορεία. 

7. Συν.  Αγωγές 

1082/20 και 

1083/20 

Οι Αγωγές ορίζονται στις 28.02.23 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες / 
προγραμματισμό.  Τα έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση 
εναντίον των Εναγόμενων. 

8. 2945/10 
Εκδίδεται διάταγμα ως 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 26.01.23 

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 1045/21  

Αίτηση ημερ. 22/09/21 (δια κλήσεως) 

Η αίτηση ημερ. 22/09/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

Εναγόντων και εναντίον του Εναγομένου.  

Αρ. Αγωγής 2125/21 

Αίτηση ημερ. 14/04/22 (δια κλήσεως) 

Η αίτηση ημερ. 14/04/22 ορίζεται για επίδοση στις 07/04/23 η ώρα 

09:00π.μ. 

Χωρίς έξοδα σήμερα.  

Αρ. Αγωγής 63/22 

Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος, ημερομηνίας 17/01/23 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 

μηνών από σήμερα.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

Αρ. Αγωγής 1516/21 

Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος, ημερομηνίας 17/01/23 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 

μηνών από σήμερα.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  

Αρ. Αγωγής 2739/15 

Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του 

Εναγομένου για το ποσό των €21.000 με νόμιμο τόκο από σήμερα πλέον το 
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ποσό των €4.000 έξοδα πλέον ΦΠΑ με νόμιμο τόκο από σήμερα.  

Aρ. Αγωγής 1191/21 

Η κλήση για οδηγίες και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες στις 03/04/23 η ώρα 

09:00π.μ.   

Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από μέρους της 

Εναγομένης παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών από σήμερα.  (τελ. φορά) 

Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να προωθηθούν μέχρι 

τότε. 

Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Ενάγοντα και σε βάρος της 

Εναγομένης όπως αυτά υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν 

από το Δικαστήριο και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας της 

αγωγής. 

Αρ. Αγωγής 4101/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση (τελ. φορά) στις 

07/04/23 η ώρα 09:00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.    

Αρ. Αγωγής 1157/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 04/05/23 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 700/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση στις 31/03/23 η ώρα 

09:00π.μ. 

Χωρίς έξοδα σήμερα.  

Αρ. Γεν. Αίτησης 495/15 

Αίτηση ημερ. 27/08/20 

Η αίτηση ημερ. 27/08/20 ορίζεται για οδηγίες (τελ. φορά) στις 06/04/23 η 

ώρα 09:00π.μ. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των καθ’ ων η αίτηση 1 και 2.  Τα 

εντάλματα σύλληψης να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε.   

Έξοδα στην πορεία.    
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Αρ. Αγωγής 1906/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 21/06/23 η ώρα 11.00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 4869/15 

Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση στις 22/05/23 η ώρα 11.00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 4769/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση στις 10/02/23 η ώρα 

09:00π.μ. 

Χωρίς έξοδα σήμερα.  

Αρ. Αγωγής 4982/15 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως διευθετηθείσα, 

ανεπιφύλακτα.  

Η κάθε πλευρά να επιβαρυνθεί τα έξοδα της.  Προηγούμενες διαταγές για 

έξοδα ακυρώνονται.   
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΕΝΩΠΙΟΝ: Δ-Μ. Γεωργιάδου, Προσ.Ε.Δ.                                                     

Ημερομηνία: 26 Ιανουαρίου, 2023 
 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

    

1.  Αγ. 1429/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 9.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

2.  Αγ. 1293/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 9.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 

Προγραμματισμό 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα 

3.  Αγ. 424/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 10.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

4.  Αγ. 795/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 17.2.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες  
Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Εναγόμενου και σε 
βάρος του Ενάγοντα  

5.  Αγ. 1639/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 3.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες 
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε 
Η προθεσμία για καταχώρηση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 
και καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από όλα τα 
μέρη παρατείνεται μέχρι 20.3.2023 
Χωρίς έξοδα σήμερα   

6.  Αγ. 836/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 

Προγραμματισμό 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα 

7.  Αγ. 2349/18 Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.  Κάθε 
πλευρά να επωμιστεί τα δικά της έξοδα.  

8.  Αγ. 2035/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 

Προγραμματισμό 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα 

9.  Αγ. 839/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 20.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες 
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

10.  Αγ. 2034/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 

Συμβιβασμού 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα 

11.  Αγ. 2476/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 26.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες και 
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Προγραμματισμό Ακρόασης 
Δίδονται οδηγίες στην πλευρά της Ενάγουσας όπως μέχρι 
3.3.2023 καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και ακολούθως 
μέχρι 7.4.2023 η πλευρά των Εναγομένων να καταχωρήσει τη 
δική της έγγραφη μαρτυρία 
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε 
Χωρίς έξοδα σήμερα. 

12.  Αγ. 1862/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 7.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες, για 
να επιληφθεί το Δικαστήριο ταυτόχρονα των δύο Κ.Γ.Ο που 
εκκρεμούν 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

13.  Αγ. 2064/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 3.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες 
Η προθεσμία για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 
μαρτυρίας από την Εναγόμενη παρατείνεται μέχρι 20.3.2023 
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε 
 

14.  Αγ. 722/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 9.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

15.  Αγ. 1880/20 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 29.5.2023, ώρα 11.00 π.μ.  

16.  Αγ. 3004/18 Η Αγωγή ορίζεται την 1.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

17.  Αγ. 409/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 10.2.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον της Εναγομένης  

   

   

 
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: 26 Ιανουαρίου, 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 280/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 31/4/2023, ώρα 

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

περίπτωση εναντίον της Ενάγουσας.   

 

Αρ. Αγωγής 888/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13/2/2023, ώρα 

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

είναι παρόντες.  Χωρίς έξοδα σήμερα.   

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 951/09 Η αίτηση διά κλήσεως ημερ. 31/5/2022 ορίζεται για 

επίδοση στον Καθ΄ ού η αίτηση 3 στις 6/3/2023, 

ώρα 9:00 π.μ..  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 1414/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και δήλωση 

συμβιβασμού στις 15/3/2023, ώρα 9:00 π.μ. για 

τελευταία φορά.  Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 1776/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17/5/2023, ώρα 

11:00 π.μ..  Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 2370/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/2023, ώρα 

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

περαιτέρω χειρισμό της παρούσας υπόθεσης.  Ο 
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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. Γεν. Αίτ. 31/17 Η Γενική Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

30/1/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Οι άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι να είναι παρόντες και να εμφανιστούν 

ενώπιον του κ.Αγαπητού, Ε.Δ..  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 313/21 Η Γενική Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

21/2/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Οι άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι να είναι παρόντες.  Τυχόν ένσταση από 

Ενδιαφερόμενο Μέρος CAC CORAL LTD να 

καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  

ΚΑΣ M. ΤΟΥΜΑΖΗ  ΤΗΝ 26.1.2023 

 

1. Περιουσιακές Διαφορές 7/19 - Η κυρίως αίτηση ορίζεται για 

ακρόαση στις 29.6.2023 η ώρα 10:30π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

2. Γονική Μέριμνα 292/20 -  Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

11.4.2023 η ώρα 8:30π.μ.  Η έκθεση να ετοιμαστεί μέχρι τότε. 

3. Περιουσιακές Διαφορές 54/21 -  Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ΚΕΘ 

στις 9.5.2023 η ώρα 8:30π.μ.  Απάντηση στην Υπεράσπιση και 

Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην 

πορεία. 

4. Γονική Μέριμνα 154/20: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

11.4.2023 η ώρα 8:30π.μ.  Αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων να 

καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές εντός 2 μηνών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία. 

5. Γονική Μέριμνα 396/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

7.3.2023 η ώρα 8:30π.μ.  Αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων να 

καταχωρηθεί και από τις δύο πλευρές μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Περιουσιακές 1/22 – ΚΕΘ 30.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Δίδεται 

παράταση χρόνου της Καθ΄ης η αίτηση για καταχώρηση ε/δ 

αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων.  Έξοδα στην πορεία 

7. Γονική Μέριμνα 83/20 – Οδηγίες 21.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Το 

Πρωτοκολλητείο να ειδοποιήσει το Γραφείο Ευημερίας για την ετοιμασία 

της έκθεσης.  Έξοδα στην πορεία 

8. Διατροφή 249/20 – Οδηγίες 4.7.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Δίδονται οδηγίες 

για έγγραφη μαρτυρία εντός 2 μηνών από σήμερα για την Αιτήτρια και 2 

μηνών από την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας για τον Καθ΄ου η 

αίτηση.  Έξοδα στην πορεία. 
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9. Γονική Μέριμνα 372/20 – Οδηγίες 21.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  

Ονομαστικός κατάλογος και σύνοψη μαρτυρίας μέχρι τότε. Έξοδα στην 

πορεία. 

10. Διατροφή 124/21 – Οδηγίες 21.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Παράταση 

χρόνου για καταχώρηση ε/δ αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων και 

για τις δύο πλευρές μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία 

11. Διαζύγιο 34/22 – Επίδοση 29.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία 

12. Γονική Μέριμνα 182/19 – ΚΕΘ 21.2.2023 η ώρα 9.00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία. 

13. Γονική Μέριμνα 384/21 – ΚΕΘ 7.2.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Απάντηση 

στην Υπεράσπιση και Υπεράσπιση στην Ανταπαίτηση μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία. 

14. Διατροφή 221/21 – ΚΕΘ 16.2.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  

ΚΑΣ Χ”ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΣΙΑΜΤΑΝΗ ΣΤΙΣ 26.1.2023 
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1. Περιουσιακές Διαφορές 3/18 – Δήλωση συμβιβασμού 4.4.2023 η ώρα 

9.00 π.μ.  Ο Αιτητής θα διορίσει νέο δικηγόρο. 

2. Περιουσιακές Διαφορές 51/19 – Η ενδιάμεση αίτηση ημερ. 20.5.2020 

απορρίπτεται ως αποσυρθείσα.  Κάθε πλευρά τα έξοδά της.  Η Κυρίως 

ορίζεται για Οδηγίες στις 14.3.2023 η ώρα 9.00 π.μ.  Συμπλήρωση 

δικογράφων μέχρι τότε.   

3. Διατροφή 45/20 -  Οδηγίες στις 23.3.3023 η ώρα 9.00 π.μ.   

4. Διατροφή 74/21 – Οδηγίες στις 24.3.2023 η ώρα 9.00 π.μ.  Διάδικοι 

παρόντες.  Χωρίς έξοδα. 

5. Γονική Μέριμνα 210/21 – Οδηγίες στις 30.3.2023 η ώρα 9.00 π.μ.  

Δίδονται οδηγίες για ετοιμασία έκθεσης από το Γραφείο Ευημερίας.  Οι 

δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση και οι διάδικοι να είναι παρόντες. 

6. Γονική Μέριμνα 410/20 – Για έλεγχο το ένταλμα σύλληψης στις 

4.4.2023 η ώρα 9.00 π.μ. 

7. Γονική Μέριμνα 81/21 – Η ενδιάμεση αίτηση και η Κυρίως ορίζονται για 

Οδηγίες στις 9.2.2023 η ώρα 9.00 π.μ.  Κλήση για οδηγίες την ίδια 

ημερομηνία. 

8. Διατροφή 282/21 – Οδηγίες στις 6.4.2023 η ώρα 9.00 π.μ.  Οδηγίες για 

ε/δ αποκάλυψης και ανταλλαγής εγγράφων εντός 45 ημερών από 

σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

26.01.2023 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

266/21 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 29/11/2023 η ώρα 

10:30πμ. 

 
 
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     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ  ΠΙΝΑΚΙΟ 

 

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy
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σε σχέση με υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες 

την 26/1/23 

 

AΡ.  ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

134/21 κ.ά Η υπόθεση ορίζεται για Οδηγίες την 23/03/23, η ώρα 09:00. 

Από κοινού παραδεκτά γεγονότα να καταχωρηθούν μέχρι την 

16/03/23. 

 

 

Για σκοπούς επικοινωνίας με το Δικαστήριο να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

διεύθυνση akaraiskaki@dc.judicial.gov.cy ή τα τηλέφωνα 22369708 (κ. Άννα 

Καραϊσκάκη, στενογράφος Λευκωσίας) και 24802756 (κ. Χριστιάνα Χρίστου, 

στενογράφος Λάρνακας). 

 

 
     


