
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.1.2023 

 

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 

 

37/17 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.2023, η ώρα 09.00.  Τα 
έξοδα στην πορεία. 

 
1363/18 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.2023, η ώρα 09.00.  Τα 

έξοδα στην πορεία. 
 
169/17 Αίτηση 7.12.22:  Ορίζεται για οδηγίες 31.3.2023, η ώρα 09.0.  

Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 28.3.2023.  Η αγωγή 
ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημέρα.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
576/17 Αίτηση 5.12.22:  Εκδίδεται διάταγμα για τροποποίηση ως οι 

παράγραφοι Α – Η της αίτησης.  Η τροποποιημένη Έκθεση 
Απαίτησης και το Κλητήριο Ένταλμα να καταχωρηθεί μέσα σε 30 
μέρες από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος και η 
Υπεράσπιση στην τροποποιηθείσα Έκθεση Απαίτησης εντός 30 
ημερών και μετά να ακολουθηθούν οι Θεσμοί Πολιτικής 
Δικονομίας.  Τα έξοδα που θα σπαταληθούν λόγω της 
τροποποίησης (thrown away expenses) όπως και τα έξοδα της 
παρούσας αίτησης όπως θα υπολογιστούν από τον 
Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο 
επιδικάζονται υπέρ του Εναγόμενου / Καθ’  ου η Αίτηση και 
εναντίον του Ενάγοντα 2 – αιτητή και θα είναι εισπρακτέα στο 
τέλος της διαδικασίας στην πιο πάνω αγωγή.  Αναφορικά με τον 
Ενάγοντα 1, καμιά διαταγή για έξοδα. 

 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 5.5.2023, η ώρα 09.00.  Τα 
έξοδα της αγωγής στην πορεία. 

 
200/18 Αίτηση 6.12.22:  Ορίζεται για οδηγίες 17.2.2023, η ώρα 09.00.  

Η ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 14.2.2023.  Τα έξοδα στην 
πορεία. 
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 Η αίτηση τροποποίησης της υπεράσπισης να καταχωριστεί στο 
μεταξύ και να οριστεί την ίδια ημερομηνία.  Η αγωγή παραμένει 
για οδηγίες την ίδια ημερομηνία. 

 
1748/18 Λόγω έκτακτης απουσίας του Δικαστηρίου από το Δικαστήριο σε 

συνάντηση στο Ανώτατο η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 2.2.2023, 
η ώρα 09.00 με τη φυσική παρουσία των δικηγόρων που 
χειρίζονται την υπόθεση για προγραμματισμό και ορισμό για 
ακρόαση.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 
 
 
1827/17 Το αίτημα για αναβολή κρίνεται δικαιολογημένο και εγκρίνεται.  

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 9.2.2023, η ώρα 09.00.  Καμιά 
διαταγή για έξοδα. 

 
1209/21 Αίτηση ημερ. 20.7.2022:  Η Ενδιάμεση Απόφαση επιφυλάσσεται 

και θα δοθεί στις 28.3.2023, η ώρα 09.00. 
 
 
 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 31.1.2023 

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

 
1082/18 
 
 
Υποθέσεις που είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των Δικηγόρων 
 
2062/21 
488/21 
2003/18 
1810/18 
322/18 
2462/17 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

30.1.2023 

 

 

Αγωγές: 

1028/15 Η αγωγή επαναορίζεται για οδηγίες την 31.1.2023 ώρα 09.00, με 

τις ίδιες οδηγίες για την παρουσίαση των δικηγόρων. 

 Καμιά διαταγή για έξοδα. 

4702/15 Η απόφαση στην Αίτηση ημερ. 17.5.2022 δεν θα απαγγελθεί 

σήμερα.  Θα απαγγελθεί την 20.2.2023 ώρα 09.00.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα. 

3317/15 Ενόψει του προβαλλόμενου στα ηλεκτρονικά μηνύματα της 

συνηγόρου των εναγομένων 6, 7 και 8 λόγου, το αίτημα 

αναβολής εγκρίνεται.   

 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 20.3.2023 ώρα 09.30.   

 Καλούνται οι συνήγοροι των διαδίκων όπως είναι έτοιμοι για την 

ακρόαση.  Την ίδια ημερομηνία παραμένει για απόδειξη για τους 

εναγόμενους 1 και 3. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

30.1.2023 

 

 

Αρ. Αγωγής 878/16 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση 

την 16.2.2023 ώρα 9 π.μ. 

Αναμένεται πριν την εν λόγω ημερομηνία να έχει 

καταχωρηθεί η αναφερόμενη ειδοποίηση αλλαγής 

δικηγόρου για τον εναγόμενο 2. Την 16.2.23 χρειάζεται 

η παρουσία των συνηγόρων.  

 

Αρ. Αγωγής 1847/19 Η αίτηση ημερ. 2.11.2022 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

των αιτητών και εναντίον του εναγομένου 1 όπως 

υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή στο τέλος και 

εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 

Αρ. Αγωγής 1341/20 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης 

την 4.4.2023 ώρα 9. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2909/19 Η αίτηση ημερομηνίας 10.5.2022 ορίζεται για ακρόαση 

την 20.3.2023 ώρα 9 π.μ. Έκθεση Απαίτησης είτε 

ένσταση από την πλευρά των εναγόντων μπορεί να 

καταχωρηθεί μέχρι 4 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα 

στην πορεία. 

Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις ορίζονται για οδηγίες την 

2.3.2023 ώρα 9 π.μ.  

 

Αρ. Αγωγής 1522/19 Η αίτηση ημερ. 28.11.22 ορίζεται για οδηγίες την 

31.1.23 ώρα 9 π.μ. Χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το 

σε ποιόν θα επιστραφεί η εγγύηση. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Επικοινωνία: Τώνια Αντωνίου, Ανώτερη Στενογράφος, τηλ. 25806232, 

email: tantoniou@dc.judicial.gov.cy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 31.01.2023 

 

Στις παρακάτω υποθέσεις  που είναι ορισμένες στις 31.01.2023 ενώπιον του 

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

 

 

Αγωγές: 

1236/18 

2331.19 

2424.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30.01.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  2369/16 

Ο κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας της Εναγόμενης θεωρείται ως 

εμπρόθεσμα καταχωρηθείς.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 16.03.2023 

και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1624/19 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 06.04.2023 και ώρα 11:00. Τα έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής:  2531/16 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 21.02.2023 και ώρα 11:00.   Καμιά 

διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1856/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 06.02.2023 και ώρα 09:00.  Η παρουσία 

των δικηγόρων των διαδίκων είναι απαραίτητη.  Για τον Εναγόμενο να 

παρουσιασθούν και το γραφείο Καραπατάκης Παυλίδης LLC και η 

Charalambous & Christou LLC.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  3757/16 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23.03.2023 και ώρα 11:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  868/16 

Η αγωγή ορίζεται στις 15.03.2023 και ώρα 09:00 για οδηγίες με παρουσία των 

δικηγόρων των διαδίκων.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 



7 
 

Αρ. Αγωγής:  1619/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες για τους Εναγόμενους 3 και 4 στις 15.03.2023 

και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα.  Οι δικηγόροι των διαδίκων να είναι 

παρόντες στις 15.03.2023. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  T. Νικολάου, Α.Ε.Δ.  

 

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

την 30.01.2023  

 

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 

 

1473/21 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 30.1.2023 στις 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες 

στην πλευρά των Εναγομένων όπως εντός 45 ημερών από σήμερα 

προβούν σε κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας.   

 

2159/21 – Αίτηση ημερ. 4.3.2022 

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση – Γραπτές Αγορεύσεις – στις 25.5.2023 

στις 10.00 π.μ. με φυσική παρουσία.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Διαχείριση 276/21 – Αίτηση ημερ. 20.1.23 

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α (παύεται) και Β της αίτησης.  Ως 

προς την εγγύηση, δίδονται οδηγίες να είναι του ιδίου ύψους με του 

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

30.01.2023 

 

Αγωγή αρ. 4283/15 Η αγωγή ορίζεται στις 09.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού ή τον 

προγραμματισμό της ακρόασης.  Η εμφάνιση να γίνει 

με φυσική παρουσία.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή αρ. 3578/15 Η αγωγή απορρίπτεται εναντίον των Εναγόμενων 3 και 

4 με έξοδα υπέρ Εναγόμενων 3 και 4 και εναντίον 

Ενάγουσας όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή στη σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν 

από το Δικαστήριο.   

 

Αγωγή αρ. 2897/20 

(Αίτηση ημερ. 19.05.22) Η αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης με έξοδα υπέρ 

Ενάγουσας-Αιτήτριας και εναντίον Εναγόμενου 3-Καθ’ 

ου η αίτηση αλληλεγγύως και/ή κεχωρισμένως όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στη 

σχετική κλίμακα και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο 

και θα είναι εισπρακτέα στο τέλος της διαδικασίας στην 

πιο πάνω αγωγή.    

(Αίτηση ημερ. 22.12.22) Δικ.:  Επιλαμβάνομαι σήμερα της αίτησης, καθώς ο 

φάκελος της υπόθεσης δεν τέθηκε ενώπιον μου στις 

27.01.23.  Έχω μελετήσει την αίτηση μετά της 

συνοδευτικής ένορκης δήλωσης.  Η αίτηση εγκρίνεται.  

Συνακόλουθα εκδίδεται διάταγμα ανανέωσης του 

κλητηρίου εντάλματος για περίοδο 6 μηνών από της 

εκπνοής του για τον Εναγόμενο 1.  Καμιά διαταγή για 

έξοδα. 

 

Αγωγή αρ. 5396/15 Η αγωγή ορίζεται στις 31.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 
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Αγωγή αρ. 2450/15 Η αγωγή ορίζεται στις 25.04.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

παρακολούθηση.  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 30/1/2023 

 

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 2059/17 Ορίζεται για Οδηγίες στις 6.4.23 και ώρα 9:00.  

Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Η 

προθεσμία για την καταχώρηση ονομαστικού 

καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ 

μέρους του εναγομένου παρατείνεται για 

περίοδο 45 ημερών από σήμερα.  Έξοδα στην 

πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον 

Ενάγοντα. 

 

Αρ. Αγωγής 3106/19 Ορίζεται για Οδηγίες στις 24.4.23 και ώρα 9:00.  

Δίδονται οδηγίες στις δύο πλευρές (εναγόντων 

και εναγομένου 1) όπως εντός 60 ημερών από 

σήμερα προβούν σε ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα των 

εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να 

επισυναφθούν στους καταλόγους τους.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 379/17 Ορίζεται για Οδηγίες (εξώδικη διευθέτηση) στις 

9.3.23 και ώρα 9:00.  Έξοδα στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 2389/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 12.5.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 3221/19 Ορίζεται για Ακρόαση στις 5.5.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον 

εναγομένης. 

 

Αρ. Αγωγής 1515/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 19.5.23 και ώρα 

11:30 και για Οδηγίες στις 5.4.23 (εξώδικη 

διευθέτηση)  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Παραπομπής 9/21 Ορίζεται για Ακρόαση στις 29.9.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2584/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 30.5.23 στις 11:30.  

Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 

παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Χ-Μ. Καραπατάκη, Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 1141/21 Κλήση για οδηγίες ημερ. 12.4.22:  Ορίζεται στις 3.4.23 

(09:00) για Οδηγίες.  Η προθεσμία για την ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων και ΟΚΜ και ΣΜ από μέρους 

Εναγομένου 1 παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών από 

σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

      2. Αγωγή 2482/16 Ορίζεται στις 6.3.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση (τελευταία φορά).  Χωρίς 

έξοδα σήμερα. 

      3. Αγωγή 97/21 Ορίζεται στις 6.11.23 (11:00) για Ακρόαση.  Η προθεσμία 

για την ένορκη καταχώρηση Καταλόγου Μαρτύρων και 

Σύνοψης Μαρτυρίας από μέρους των Εναγομένων 

παρατείνεται μέχρι σήμερα.  Έξοδα στην πορεία.   

      4. Aγωγή 744/21 Κλήση για οδηγίες ημερ. 12.7.21:  Ορίζεται στις 21.02.23 

(09:00) για περαιτέρω οδηγίες Δ.30.  Η προθεσμία για 

την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από μέρους 

Εναγομένων 1 παρατείνεται για περίοδο 15 ημερών από 

σήμερα. Έξοδα στην πορεία.   

      5. Αγωγή 2335/21 Αίτηση ημερ. 13.12.22 (ανανέωση κλητηρίου):  Ορίζεται 

στις 9.2.23 (09:00) για Οδηγίες.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      6. Αγωγή 1596/21 Ορίζεται στις 23.3.23 (09:00) για Οδηγίες.  Η προθεσμία 

για την καταχώρηση ΟΚΜ και ΣΜ από μέρους 

Εναγομένων παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών από 

σήμερα.  Έξοδα στην πορεία. 

      7. Αγωγή 1958/21 Αίτηση ημερ. 8.4.22: Ορίζεται στις 17.3.23 (09:00) για 

Απόδειξη εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση από 

Εναγόμενο το αργότερο 2 μέρες προηγουμένως. Έξοδα 

στην πορεία. 

      8. Αγωγή 1567/16 Ορίζεται στις 10.5.23 (11:00) για Ακρόαση.  Έξοδα στην 

πορεία. 

      9. Αγωγή 1899/21 Ορίζεται στις 23.3.23 (09:00).  Η προθεσμία για 

καταχώρηση ΟΚΜ & ΣΜ από μέρους Εναγομένων 1 και 2 

παρατείνεται για περίοδο 45 ημερών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία.   
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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: 30-01-23 

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 Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

2. 480/05 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ,  ημερ. 6.12.22:  
Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

3. 5000/12 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ,  ημερ. 6.12.22:  
Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

4. 448/20 Η Αγωγή ορίζεται την 01.11.23 στις 11:00 π.μ. για ακρόαση.  Η 
προθεσμία για την κατάθεση ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων 
και σύνοψη μαρτυρίας και από τις δύο πλευρές παρατείνεται μέχρι 
25.01.23.  Τα έξοδα στην πορεία. 

5. 40/20 
Η Αγωγή ορίζεται στις 07.03.23 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες / 
προγραμματισμό ακρόασης.  Η προθεσμία για την κατάθεση 
ονομαστικού καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας και από 
τις δύο πλευρές παρατείνεται για περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  
Τα έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του Εναγομένου. 

6. 5221/12 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ,  ημερ. 6.12.22:  

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

7. 4604/12 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ,  ημερ. 22.11.22:  
Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της Αίτησης.  Για το Αιτητικό Β η 
αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 16.02.23 στις 09:00 π.μ.   

8. 481/05 Αίτηση για παράταση εγγραφής ΜΕΜΟ,  ημερ. 6.12.22:  
Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. 

9. 4040/14 Η αίτηση ημερ. 27.07.22 ορίζεται στις 06.03.23 στις 09:00 π.μ. 
για ακρόαση.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 
παρόντες.  Τυχόν ένσταση από την Καθ’ ης η αίτηση να 
καταχωρηθεί το αργότερο 7 μέρες προηγουμένως.  Εκδίδεται Ε/Σ 
εναντίον της Καθ’ ης η Αίτηση.  Το Ε/Σ εναντίον της Καθ’ ης η 
αίτηση να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Αναλαμβάνει ο δικηγόρος της 
Καθ’ ης η αίτηση να την παρουσιάσει.  Τα έξοδα στην πορεία. 

10. 280/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 24.02.23 στις 09:00 π.μ. για 
προγραμματισμό ακρόασης.  Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι 
παρόντες.  Η προθεσμία για την κατάθεση ονομαστικού 

                  

 

                       ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 
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καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας (από μέρους της 
Εναγόμενης 2) παρατείνεται για περίοδο 15 ημερών από σήμερα.  
Τα έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των 
Εναγόντων και Εναγόμενου 1. 

11. 2445/14 Η αίτηση ημερ. 19.11.21 απορρίπτεται λόγω μη προώθησης.  Η 
αγωγή παραμένει για ακρόαση στις 09.03.23 στις 11:00 π.μ. 

 
Επικοινωνία: Κλειώ Φοινιώτου, Στενογράφος, τηλ. 25806252, email: 
cfiniotou@dc.judicial.gov.cy  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Μ-Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Ε.Δ.  ΤΗΝ 30.01.23 

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 2237/21  

Αίτηση ημερ. 07/11/22 (μονομερής) 

Η αίτηση ημερ. 07/11/22 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 

Εναγόντων και εναντίον του Εναγομένου.  

Αρ. Αγωγής 1143/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 05/04/23 η ώρα 09:00π.μ.   

Η προθεσμία για τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας από μέρους της Εναγομένης παρατείνεται για περίοδο 55 

ημερών από σήμερα.  

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 475/21 

Αίτηση ημερ. 06/12/22 

Η αίτηση ημερ. 06/12/22 ορίζεται για απόδειξη στις 03/05/23 η ώρα 

09:00π.μ. 

Υπεράσπιση να καταχωρηθεί μέχρι 7 μέρες προηγουμένως. 

Έξοδα στην πορεία.  
 

Αρ. Αγωγής 1025/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 11/05/23 η 

ώρα 09.00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  
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Αρ. Αγωγής 441/21  

Αίτηση ημερ. 18/02/22 (δια κλήσεως) 

Η αίτηση ημερ. 18/02/22 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης με 

δικαίωμα καταχώρησης νέας, με έξοδα υπέρ των Εναγόντων και εναντίον 

των Εναγομένων. 

Αρ. Αγωγής 1869/21 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12/01/24 η ώρα 10:00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 1552/21 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 11/01/24 η ώρα 10:00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 1769/21 

Αίτηση ημερ. 29/11/22 

Η αίτηση ημερ. 29/11/22 ορίζεται για οδηγίες στις 22/03/23 η ώρα 09.00π.μ 

Τυχόν ένσταση από τους Καθ’ ων η αίτηση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. . 

Έξοδα στην πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 1171/21 

Το Δικαστήριο ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι ενώ το κλητήριο 

ένταλμα δεν ήταν σε ισχύ επιδόθηκε.  Οι Εναγόμενοι 2, 3 και 4 δεν 

καταχώρησαν σημείωμα εμφάνισης.   

Θα εγκρίνω την αίτηση για ανανέωση για περίοδο 3 μηνών.  Θα πρέπει να 

επιδοθεί εκ νέου η αγωγή με το παρόν διάταγμα.   

Χωρίς έξοδα σήμερα.   

Αρ. Αγωγής 757/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 13/02/23 η ώρα 09.00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 2544/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 03/03/23 η ώρα 09.00π.μ. (Μέχρι την 

επόμενη φορά να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει για όλους τους Εναγομένους.  Αν 

δεν ξεκαθαρίσει θα οριστεί για ακρόαση η αγωγή.  
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Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 2267/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό να παρασχεθούν διευκρινίσεις 

στις 07/02/23 η ώρα 09.00π.μ. 

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

Ημερομηνία: 30 Ιανουαρίου, 2023 
 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.   Αγ. 2818/20 Η προθεσμία για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 
μαρτυρίας από τους Εναγόμενους παρατείνεται μέχρι 27.3.2023. 
Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 30.3.2023, ώρα 09.00 π.μ.  
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να προωηθούν 
ως τότε. 

2.  Αγ. 144/22 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.3.2023 για Οδηγίες, ώρα 09.00 π.μ  

Η προθεσμία για καταχώρηση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 

και καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από τους 

Ενάγοντες παρατείνεται μέχρι 27.3.2023 

Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των 

Εναγομένων  

3.  Αγ. 983/18 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17.3.2023, ώρα 11.00 π.μ.  
Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντος  

4.  Αγ. 2776/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 24.5.2023, ώρα 11.00 π.μ. για Ακρόαση 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

5.  Γεν. Αίτηση 195/09 Η αίτηση ημερ. 26.10.20 ορίζεται στις 4.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. 
για Οδηγίες (τελευταία φορά) 
Τυχόν ένσταση από τους Καθ΄ ων η αίτηση να καταχωρηθεί 
μέχρι 27.3.2023 
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ΄ ου η αίτηση 3.  
Να παραμείνει ανεκτέλεστο.  Αναλαμβάνει ο δικηγόρους να τον 
παρουσιάσει 
Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Αιτητών  

6.  Αγ. 2737/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες 
(τελευταία φορά) 
Η προθεσμία για καταχώριση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 
μαρτυρίας από τους Ενάγοντες παρατείνεται μέχρι 27.3.2023 
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε 
Τα σημερινά έξοδα επιδικάζονται υπέρ των Εναγομένων και σε 
βάρος των Εναγόντων  
 

7.  Αγ. 1276/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 30.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Δήλωση 
Συμβιβασμού 
Η προθεσμία για καταχώρηση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 
και καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από τους 
Εναγόμενους παρατείνεται μέχρι 27.3.2023 
Χωρίς έξοδα σήμερα  

8.  Αγ. 1246/18 και 

1247/18 

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα συνένωσης των Αγωγών, με 
οδηγό την Αγωγή αρ. 1246/18 
Οι Αγωγές ορίζονται για Προγραμματισμό της Ακρόασης στις 
20.2.2023, ώρα 09.15 π.μ.    
Οι δικηγόροι που χειρίζονται τις υποθέσεις να είναι παρόντες στο 
Δικαστήριο για τον ορθό προγραμματισμό  
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Έξοδα στην πορεία  
 

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

ΕΝΩΠΙΟΝ: Α. Τζ. Σολομωνίδου, Ε.Δ. 

 

Ημερομηνία: 30 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 172/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 26/4/2023, ώρα 

11:00 π.μ..  Χωρίς έξοδα σήμερα.   

 

Αρ. Αγωγής 401/19 Η αίτηση διά κλήσεως ημερ. 27/9/2022 ορίζεται για 

απόδειξη στις 6/3/2023, ώρα 9:00 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση από τον Εναγόμενο το 

αργότερο πέντε ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα 

στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2256/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και δήλωση 

συμβιβασμού στις 13/3/2023, ώρα 9:00 π.μ..  

Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 19/22 Η αίτηση διά κλήσεως ημερ. 30/5/2022 ορίζεται για 

απόδειξη στις 31/1/2023, ώρα 9:30 π.μ. εκτός αν 

καταχωρηθεί υπεράσπιση από τον  Εναγόμενο 1 

μέχρι την 31/1/2023 η ώρα 9:15 π.μ..  Η κλήση για 

οδηγίες ημερ. 14/12/2022 ορίζεται την ίδια 

ημερομηνία για οδηγίες.  Οι εν λόγω οδηγίες 

επιφυλάσσονται.  Οι άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι να είναι παρόντες.  Τα έξοδα της αγωγής 

και της αίτησης ημερ. 30/5/2022 στην πορεία. 
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Αρ. Αγωγής 1034/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 7/4/2023, ώρα 

9:00 π.μ..  Δίδονται οδηγίες στους διαδίκους όπως 

εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε ένορκη 

δήλωση αποκάλυψης εγγράφων.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 778/12 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α, Β και Γ της αίτησης 

ημερ. 10/1/2023. 
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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 

30.01.2023 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

772/16 Η υπόθεση ορίζεται για δήλωση του συμβιβασμού στις 

21/02/2023 η ώρα 9.00πμ. 

1001/16 Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση στις 29/05/2023 η ώρα 

10:30πμ. 

68/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 08/03/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

30/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 28/03/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

88/19 Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και εγγράφων 

να καταχωρηθεί μέχρι τις 13/03/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 30/03/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

89/19 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό και θα αποσταλεί στους 

δικηγόρους από το Πρωτοκολλητείο. 

340/19 Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 28/02/2023 η ώρα 

9:00πμ. 
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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 – ΛΑΡΝΑΚΑ 

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ  ΠΙΝΑΚΙΟ 

 

σε σχέση με υποθέσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών που είναι ορισμένες 

την 30/01/23   

 

 

AΡ.  ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ  ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

617/14 Θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό για το οποίο θα ενημερωθούν οι 

δύο πλευρές.   

339/19 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η υπόθεση 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 18/10/23, η ώρα 10:00.  

Χωρίς έξοδα. 

209/18 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η υπόθεση 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 2/10/23, η ώρα 10:00.  Έξοδα 

στην πορεία, αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον του Αιτητή. 

90/16 Το αίτημα εγκρίνεται.  Η ακρόαση αναβάλλεται.  Η υπόθεση 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 13/3/23, η ώρα 10:00.  Χωρίς 

έξοδα. 

   

 

      

 

 

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).    

 


