
 
 
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 

 

ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
 
1/21 Αίτηση 7.1.21:  Επιφυλάχθηκε Ενδιάμεση Απόφαση και θα δοθεί 

24.3.2023, η ώρα 09.00.  Τα προσωρινά διατάγματα 
παραμένουν σε ισχύ.  Η Κυρίως Αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 
ίδια ημερομηνία έκδοσης της Ενδιάμεσης Απόφασης. Έξοδα 
στην πορεία. 
Η αίτηση ημερ. 7.9.21 αποσύρεται και απορρίπτεται.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα.  Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα 
ακυρώνεται. 

 
 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.1.2023 

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

 
 
 
 
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 

27.1.2023 

 

 

Αγωγή 

2472/16 Ενόψει των όσων αναφέρονται στα συνημμένα ηλεκτρονικά 

μηνύματα, το αίτημα κρίνεται δικαιολογημένο, γι’ αυτό εγκρίνεται.  

Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 17.5.2023 ώρα 09.30.  

Καμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

27.1.2023 

 

 

Αρ. Αγωγής 433/19 Η αγωγή εναντίον του Εναγομένου 2 απορρίπτεται 

χωρίς επιφύλαξη με έξοδα υπέρ του Εναγομένου 2 και 

εναντίον των Εναγόντων όπως υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 

 

Αρ. Αγωγής 297/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 2.2.2023 ώρα 9 

(Χρειάζεται η παρουσία των συνηγόρων - Γραφεία 

επίδοσης). 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 173/22 Αίτηση ημερομηνίας 21.10.2022 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα €605 πλέον ΦΠΑ υπέρ 

των εναγόντων και εναντίον των εναγομένων.   

 2. Αγωγή 2902/19 Η Αγωγή επαναορίζεται για υλοποίηση συμβιβασμού 

(τελευταία φορά) 10.03.2023 ώρα 8:30 π.μ. Καμιά διαταγή 

για έξοδα.  

3. Αγωγή 2684/19 Αίτηση ημερομηνίας 21.10.2022 

Η Αίτηση επαναορίζεται για Απόδειξη 10.03.2023 ώρα  8:30 

π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση 4 μέρες 

προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία.   

4. Αγωγή 2159/18 Η Αγωγή απορρίπτεται.  Αναφορικά με τα έξοδα κάθε 

πλευρά τα δικά της.  Όλες οι προηγούμενες διαταγές 

εξόδων ακυρώνονται.   

5. Αγωγή 307/18 Η Αγωγή ορίζεται για σκοπούς συμβιβασμού 10.03.2023 

ώρα 8:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

6. Αγωγή 4168/13 Η Αγωγή επαναορίζεται για υποβολή τελικών γραπτών 

αγορεύσεων 10.02.2023 ώρα 8:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία.   

7.  Γεν. Αίτ. 53/21 Δεν είναι ορισμένη σήμερα αλλά 16.02.2023.   

8. Διαχείριση 53/13 H Διαχείριση επαναορίζεται για Έλεγχο 13.03.2023 ώρα 

8:30 π.μ. Ο διαχειριστής να είναι παρών.   

9. Διαχείριση 256/16 Η Διαχείριση επαναορίζεται για Έλεγχο 30.05.2023 ώρα 

8:30 π.μ.  Το αργότερο 10 μέρες προηγουμένως να 

υποβληθούν νέοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί.  Ο Διαχειριστής 

να είναι παρών.   

10. Παραπομπή 4/20 Η παραπομπή επαναορίζεται για σκοπούς συμβιβασμού 

(τελευταία φορά) 31.03.2023 ώρα 8:30 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 30.01.2023 

 

Στις παρακάτω υποθέσεις  που είναι ορισμένες στις 30.01.2023 ενώπιον του 

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

 

 

Αγωγές: 

146/18 

2202/19 

2946/19 

 

Διαχειρίσεις:  

147/15 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Ανακοίνωση αναφορικά με τις υποθέσεις που είναι ορισμένες 

σήμερα 27.01.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  434/19 

Η αίτηση ημερομηνίας 24.10.2022 ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 15.02.2023 και ώρα 11:00.  Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 

03.2.2022 και η αίτηση με ημερομηνία 02.03.2022 και 15.04.2022 ορίζονται 

για οδηγίες στις 15.02.2023 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα για την 

αίτηση ημερομηνίας 24.10.2022, για τις αιτήσεις με ημερομηνία 02.03.2022 

και 15.04.2022 και για την κλήση ημερομηνίας 03.02.2022. 

 

Αρ. Αγωγής:  1740/19 

Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 23.02.2023 και ώρα 09:00.  Η 

παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων κρίνεται απαραίτητη.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  818/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 17.02.2023 και ώρα 09:00.  Η παρουσία 

των δικηγόρων κρίνεται απαραίτητη.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  T. Νικολάου, Α.Ε.Δ.  

 

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

την 27.01.2023  

 

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 

 

160/21 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 30.5.2023 στις 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες 

στους Εναγόμενους 1 και 2, όπως εντός 30 ημερών από σήμερα προβούν 

σε Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων.  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 του Εναγόμενου.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

551/21 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 30.5.2023 στις 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες 

στην πλευρά των Εναγόντων 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 στην πορεία. 
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182/21 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 6.4.2023 στις 9.00 π.μ.  Δίδονται εκ νέου 

οδηγίες στις δυο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε 

Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων και επιθεώρηση.  Χωρίς έξοδα. 

 

1124/21 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό τη συμπλήρωση των εγγράφων και για 

προσπάθεια συμβιβασμού στις 22.3.2023 στις 9.00 π.μ.   Δίδονται 

οδηγίες στον Εναγόμενο όπως εντός 45 ημερών από σήμερα προβεί σε 

Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων. 

 

2411/21 – Αίτηση ημερ. 3.10.22 

Ορίζεται για Απόδειξη με σκοπό το συμβιβασμό της - την καταχώρηση 

Υπεράσπισης στις 13.3.2023 στις 9.00 π.μ.  Υπεράσπιση μέχρι τότε.  

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

27.01.2023 

 

Αγωγή αρ. 1830/20 Οι διάδικοι θα καταχωρίσουν και θα ανταλλάξουν 

μεταξύ τους ονομαστικούς καταλόγους των μαρτύρων 

τους με σύνοψη της μαρτυρίας τους μέχρι τις 06.03.23. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 08.03.23 στις 09:00 

π.μ.  Εκείνη την ημέρα θα καθοριστεί το χρονικό 

πλαίσιο εξέτασης των μαρτύρων.   

 Έξοδα στην πορεία.   

 

Αγωγή αρ. 3145/15 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 21.03.23 και ώρα 

09:00 π.μ. για επίτευξη συμβιβασμού.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 639/21 Η αγωγή ορίζεται στις 08.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα.  

 

Αγωγή αρ. 3074/15 Η αγωγή ορίζεται στις 08.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή αρ. 2094/15 Δίδεται σχετική άδεια και η αγωγή απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα.  Η κάθε πλευρά θα επωμιστεί 

τα δικά της έξοδα.  Όλες οι προηγούμενες διαταγές για 

έξοδα ν’ ακυρωθούν.  Περαιτέρω δίδονται οδηγίες 

όπως το ποσό των €27.720 που κατατέθηκε στο 

Δικαστήριο στις 15.06.17 με αρ. απόδειξης 649883 και 

το ποσό των €1.300 που κατατέθηκε στο Δικαστήριο 

στις 10.12.18 με αρ. απόδειξης 278553 να 

επιστραφούν στην Εναγομενη 2. 
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Αγωγή αρ. 2669/15 Δίδεται σχετική άδεια.  Η αγωγή απορρίπτεται εναντίον 

όλων των Εναγομένων και εκδίδονται οι ακόλουθες 

διαταγές ως προς τα έξοδα. 

(α)  Όσο αφορά την Εναγόμενη 1 η αγωγή 

απορρίπτεται χωρίς έξοδα.   

(β) Όσο αφορά την Εναγόμενη 2 επιδικάζονται υπέρ 

της και εναντίον της Ενάγουσας έξοδα τα οποία 

έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €3.650 πλέον 

ΦΠΑ και άνευ τόκου.  Το εν λόγω ποσό θα 

καταβληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής 

γενομένης την 01.03.23 και ακολούθως την 1η μέρα 

εκάστου επόμενου μήνα με 7 μέρες χάρη μέχρι 

εξοφλήσεως.  Παράλειψη πληρωμής οποιασδήποτε 

δόσης θα καθιστά το οφειλόμενο ποσό άμεσα 

απαιτητό.   

(γ) Όσο αφορά τον Εναγόμενο 3 επιδικάζονται υπέρ 

του έξοδα ως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το 

Δικαστήριο.  Το ποσό των υπολογισθέντων εξόδων 

θα φέρει αναστολή πληρωμής για περίοδο 6 

μηνών.  Εάν εντός της προαναφερόμενης περιόδου 

καταβληθεί το ποσό των €1.350 τότε τα 

υπολογισθέντα έξοδα θα θεωρούνται ως 

εξοφληθέντα.   

Όσο αφορά τους Εναγόμενους 2 και 3 τυχόν  

προηγούμενες διαταγές για έξοδα ν’ ακυρωθούν. 

 

Αγωγή αρ. 2318/20 Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι 06.02.23 η πλευρά των 

Εναγόμενων 1και 2 αποκαλύψει δι’ ενόρκου δηλώσεως 

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

κάθε άλλο διάδικο μέρος τα έγγραφα τα οποία είναι ή 

ήταν στην κατοχή ή έλεγχό της που σχετίζονται με 

οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα και εφοδιάσει εντός του 

πιο πάνω χρόνου κάθε άλλο διάδικο μέρος με 
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αντίγραφο α) της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και β) 

των εγγράφων που θα αποκαλύψει. 

 Δίδονται οδηγίες όπως εντός 30 ημερών από σήμερα 

κάθε διάδικο μέρος καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο 

μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 08.03.23 και ώρα 

09:00 π.μ. 

 Τα σημερινά έξοδα στην πορεία της αγωγής. 

 

 

                                                                         (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 27/1/2023 

 

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. 

 

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

 

Aρ. Αγωγής 2941/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 25.4.23 και ώρα 

11:00.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3511/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 23 και 24.10.23 και 

ώρα 11:30.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1694/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 29.9.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Συν. Αγωγές 1807/17 και 

1808/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 25 και 26.10.23 και 

ώρα 1:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Χ-Μ. Καραπατάκη, Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:27.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 128/21 Ορίζεται στις 24.3.23 (09:00) για Ακρόαση.  H προθεσμία 

για την καταχώρηση γραπτής μαρτυρίας από μέρους των 

Εναγομένων παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών από 

σήμερα.  Τα σημερινά έξοδα στην πορεία σε καμία 

περίπτωση εναντίον των Εναγομένων. 

      2. Αγωγή 1076/21 Αίτηση ημερ. 10/5/22 (Εναγόμενο 1):  Ορίζεται στις 

24.3.23 (09:00) για Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί 

Υπεράσπιση από Εναγόμενο το αργότερο δύο (2) μέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.  

      3. Αγωγή 637/21 Αίτηση ημερ. 9.4.21: Ορίζεται στις 25.4.23 (11:00) για 

Ακρόαση/Αντεξέταση.  Ίδιες οδηγίες ως το προηγούμενο 

πρακτικό.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      4. Aγωγή 2458/21 Αίτηση ημερ. 18.1.23:  Εκδίδεται διάταγμα ως το Α και Β 

της αίτησης ημερ. 18.1.23.  Χωρίς έξοδα. 

      5. Παραπομπή 3/2018 Ορίζεται στις 31.3.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      6. Αγωγή 861/16 Ορίζεται στις 7.4.23 (11:00) για Ακρόαση.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των 

Εναγόντων. 

      7. Αγωγή 1047/16 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα. 

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

mailto:stsangari@dc.judicial.gov.cy
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ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                  Ημερομηνία: 27-01-23 

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. 4876/12 Η αίτηση ημερ. 06.12.22 ορίζεται στις 30.01.23 στις 09:00 π.μ. 
για οδηγίες.  Στο φάκελο του Δικαστηρίου δεν εντοπίστηκε ούτε 
ένορκη δήλωση επίδοσης ούτε οι απόψεις του Κτηματολογίου.  
Χωρίς έξοδα σήμερα.  

2. 4391/01 Αίτηση για Άδεια Εκτέλεσης Απόφασης ημερ. 18.01.22: 
Άδεια για εκτέλεσης της απόφασης δίδεται για περίοδο 4 ετών από 
σήμερα.  Καμία διαταγή ως προς τα έξοδα.  

3. 3327/14 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.03.23 στις 11:00 π.μ. για ακρόαση.  Τα 
έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα 

4. 2958/14 Η Αγωγή ορίζεται στις 5 και 11.04.23 στις 11:00 π.μ. για 
ακρόαση.  Χωρίς έξοδα σήμερα.  

5. 2254/14 
Η Αγωγή παραμένει για ακρόαση στις 5 και 11.04.23 στις 11:00 
π.μ. για ακρόαση.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 
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 27.01.23 

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 μ 

έσω του I-Justice παρακαλούνται οι συνήγοροι να επικοινωνούν με το 

Δικαστήριο μέσω της επικοινωνίας στο σύστημα και όχι με ηλεκτρονικά 

μηνύματα. 

 

Αρ. Αγωγής 1656/21 

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 659/21 

Αίτηση ημερ. 18/11/22 (δια κλήσεως) 

Η αίτηση ημερ. 18/11/22 ορίζεται για επίδοση στις 27/04/23 η ώρα 

09:00π.μ. 

Χωρίς έξοδα σήμερα.  

Αρ. Αγωγής 2556/15 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα. Η κάθε πλευρά να 

επιβαρυνθεί τα έξοδα της.   

Αρ. Αγωγής 102/22  

Αίτηση ημερ. 21/06/22 (δια κλήσεως) 

Η αίτηση ημερ. 21/06/22 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2.  

 

Αρ. Αγωγής 631/21 
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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 5267/15 

Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον της Εναγομένης 2 με 

έξοδα εναντίον του Ενάγοντα για το ποσό των €2000 πλέον ΦΠΑ.  Όλες οι 

προηγούμενες διαταγές εξόδων ακυρώνονται.  

Ο Ενάγοντας δηλώνει ότι θα καταβάλει το ποσό σε 12 ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις από 01/03/2023. 

Η αγωγή εναντίον του Εναγομένου 3 αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα εναντίον του Ενάγοντα ως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Εάν εντός περιόδου 6 

μηνών ο Ενάγοντας καταβάλει το ποσό των €950 τότε τα υπολογισθέντα 

έξοδα θα θεωρούνται εξοφληθέντα. 

Η αγωγή σε σχέση με την Εναγόμενη 1 ορίζεται για οδηγίες την 04/05/23 

η ώρα 9:00π.μ. 

Aρ. Αγωγής 1263/21 

Kλήση για οδηγίες ημερ. 05/09/22 και 21/10/22 

Η κλήση για οδηγίες και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες στις 06/04/23 η ώρα 

09:00π.μ.    Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 2350/21  

Αίτηση ημερ. 28/09/22 (Μονομερής) 

Η αίτηση ημερ. 28/09/22 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και 

χωρίς έξοδα.  

Αρ. Αγωγής 4733/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση (να εξαντληθεί κάθε περιθώριο 

διευθέτησης) στις 25/05/23 η ώρα 11:00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2457/21 

Αίτηση για ανανέωση κλητηρίου εντάλματος, ημερομηνίας 18/01/23 

Εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 

μηνών από σήμερα.  

Καμία διαταγή για έξοδα.  
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Αρ. Αγωγής 1000/21 

Αίτηση ημερ. 13/05/22 

Η αίτηση ημερ. 13/05/22 ορίζεται για απόδειξη (αν δεν προωθηθεί θα 

απορριφθεί η αίτηση, τελ. φορά)  στις 31/03/23 η ώρα 09:00π.μ.   

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 5 μέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 1344/21 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 26/04/23 η 

ώρα 09:30π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 3726/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 17/02/23 η ώρα 10:00π.μ.   

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

Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου, 2023 
 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

    

   

1.  Αγ. 2082/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 16.2.2023, ώρα 09.00 π.μ. για περαιτέρω 
Απόδειξη (με Ε/Δ), (τελευταία φορά) 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Χωρίς έξοδα σήμερα 
 

2.  Αγ. 1480/18 Εκδίδεται απόφαση  

3.  Αγ. 1495/20 (αίτηση 

ημερ. 17.1.23) 

Εκδίδεται διάταγμα  

4.  Αγ. 372/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 5.4.2023, ώρα 11.00 π.μ. για Ακρόαση. 
Γραπτή δήλωση του Ενάγοντος με τα Τεκμήρια που θα την 
υποστηρίζουν, να δοθεί στη δικηγόρο του Εναγομένου μέχρι τις 
3.4.2023 
Χωρίς  έξοδα σήμερα  

5.  Γεν. Αίτηση 682/10 

(αίτηση ημερ. 

 16.12.22) 

Η αίτηση εγκρίνεται.  Εκδίδεται διάταγμα ως το αιτητικό «Α».  Η 
άδεια εκτέλεσης δίδεται για περίοδο 10 ετών από σήμερα.  
Χωρίς έξοδα  

6.  Αγ. 867/18 Η Αγωγή ορίζεται στις 18.5.2023, ώρα 10.30 π.μ. για Γραπτές 
Αγορεύσεις. 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες 
Δίδονται οδηγίες στην πλευρά των Εναγόντων όπως μέχρι τις 
10.3.2023 καταχωρήσει την έγγραφη μαρτυρία της και 
ακολούθως, μέχρι 28.4.2023 η πλευρά των Εναγομένων να 
καταχωρήσει τη δική της έγγραφη μαρτυρία 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

7.  Αγ. 1997/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 23.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Προγραμματισμό της Ακρόασης 
Οι δικηγόροι να είναι παρόντες  
Καμία διαταγή για έξοδα  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. Τζ. Σολομωνίδου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 27 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 1012/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11/5/2023, ώρα 

11:00 π.μ..  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1386/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και δήλωση 

συμβιβασμού στις 24/3/2023, ώρα 9:00 π.μ. για 

τελευταία φορά.  Χωρίς έξοδα σήμερα.   

 

Αρ. Αγωγής 2518/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 14/3/2023, ώρα 

9:00 π.μ..  Τυχόν αίτημα για εκδίκαση 

προδικαστικού σημείου να καταχωριστεί μέχρι τότε.  

Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων 

και από τις δύο πλευρές παρατείνεται μέχρι τότε 

για τελευταία φορά.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  M. TΟΥΜΑΖΗ, Π.   

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/1/2023 

 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

30/19: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 2.3.2023 η 

ώρα 8:30π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

377/18: Η αίτηση παρακοής ορίζεται για ΚΕΘ στις 28.2.2023 η ώρα 

9:30π.μ.  Το ένταλμα σύλληψης της Καθ’ ης η αίτηση να 

παραμείνει ανεκτέλεστο αν η Καθ’ ης η αίτηση παρουσιαστεί κατά 

την πιο πάνω ημερομηνία.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις Διατροφής: 

218/21: Η κυρίως αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για ΚΕΘ 

στις 16.2.2023 η ώρα 8:30π.μ.  Απάντηση να καταχωρηθεί μέχρι 

τότε.  Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ μέχρι τότε.  

Τυχόν συμπληρωματική απαντητική ένορκη δήλωση εκ μέρους της 

Αιτήτριας να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα σε βάρος της 

Αιτήτριας. 

 

273/21: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 31.1.2023 η ώρα 

11:00π.μ.  Οι διάδικοι και οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση 

να είναι παρόντες.  Χωρίς έξοδα. 
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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 

27.01.2023 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

416/21 Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 25/04/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 12/05/2023 η ώρα 

9.00π.μ. 

271/18 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 03/03/2023 η ώρα 

9.00π.μ. 

344/20 Εκδίδεται διάταγμα για εκατέρωθεν ένορκη αποκάλυψη 

εγγράφων εντός 3 μηνών από σήμερα. 

Στις ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να επισυνάπτονται 

τα έγγραφα που αποκαλύπτονται. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 19/05/2023 η ώρα 

9.00π.μ. 

 
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   
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 27/1/2023 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

 

 Ε124/19  

 H Κυρίως Αίτηση απορρίπτεται, ως εξωδίκως διευθετηθείσα. 

 Κάθε πλευρά τα έξοδά της.  

 

 

 

(Υπ.)  …….………………………. 

Γ. Χρ. Παγιάσης, 

Πρόεδρος 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


