
 
 
EΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.1.2023 

 

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 

 

1082/18 H αγωγή ορίζεται για οδηγίες 9.2.2023, η ώρα 09.00 με τη 
φυσική παρουσία των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση 
για τον ορισμό της για ακρόαση με βάση τον νέο Κανονισμό.  Τα 
έξοδα στην πορεία. 

 
2062/21 Αίτηση 3.10.22:  Ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 

3.5.2023, η ώρα 09.00.  Οι γραπτές αγορεύσεις να σταλούν 
ηλεκτρονικά.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
 Αίτηση 2.12.21:  Ορίζεται για οδηγίες την ίδια ημέρα.  Τα έξοδα 

στην πορεία. 
 
 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 1.2.2023 

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

 
1990/21 
1714/21 
1844/18 
1298/18 
179/18 
1312/17 
 
Υποθέσεις που είναι αναγκαία η φυσική παρουσία των Δικηγόρων 
 
1728/18 
586/18 
415/18 
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ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

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

31.1.2023 

 

 

Αγωγές: 

2005/15 Ενόψει του προβαλλόμενου στα συνημμένα ηλεκτρονικά 

μηνύματα του συνηγόρου των Εναγομένων 1, 3 και 4 λόγου 

(λόγος υγείας), το αίτημα αναβολής εγκρίνεται.   

 Η αγωγή επαναορίζεται για ακρόαση την 24.5.2023 ώρα 09.30.  

Καμμιά διαταγή για έξοδα. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ. 

31.1.2023 

 

Αρ. Αγωγής 1522/19 1. Αναφορικά με την αίτηση ημερ. 28.11.22 της 

αιτήτριας/ενάγουσας 

Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α της 

αίτησης με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

- Μετά τη λέξη «επιστροφή» να γίνει εισαγωγή των εξής 

λέξεων «το αργότερο εντός 10 ημερών από την έκδοση 

του παρόντος διατάγματος. 

- Μετά τα εξής: «(Τριάντα Χιλιάδες Ευρώ)» να γίνει 

εισαγωγή της εξής φράσης: «στο λογαριασμό των 

δικηγόρων της Αιτήτριας (Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ) ο 

αριθμός του οποίου διατηρείται στα αρχεία του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.»  

  

Επιδικάζονται έξοδα υπέρ της καθ’ ης η αίτηση/ 

εναγομένης 1 και εναντίον της αιτήτριας/ενάγουσας για 

το ποσό των €4.000 πλέον Φ.Π.Α.  

 

2. Αναφορικά με τα αποκαλυφθέντα έγγραφα που έχει 

καταθέσει η εναγομένη 1 προς συμμόρφωση με το 

ενδιάμεσο διάταγμα ημερ. 18.6.21 

Δίδονται οδηγίες στον Πρωτοκολλητή του Ε.Δ. Λεμεσού 

όπως επιστρέψει στους δικηγόρους της εναγομένης 1 

το σφραγισμένο φάκελο με τα αποκαλυφθέντα έγγραφα 

που έχει καταθέσει η εναγομένη 1 προς συμμόρφωση 

με το ενδιάμεσο διάταγμα ημερ. 18.6.21 ο οποίος 

αναφέρεται ότι βρίσκεται στην κατοχή και φύλαξη του 
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Πρωτοκολλητή του Ε.Δ. Λεμεσού στη βάση της 

ενδιάμεσης απόφασης ημερ. 20.7.21.   

    

 

Αρ. Αγωγής 448/21 Η Αίτηση ημερομηνίας 5.10.2021 και το προσωρινό 

διάταγμα ορίζονται για οδηγίες την 1.2.2023 ώρα 09:00. 

Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε 

ισχύ. Την 1.2.2023 χρειάζεται η παρουσία των 

συνηγόρων (γραφείο επίδοσης). 

Η κυρίως Αίτηση ορίζεται για οδηγίες την ίδια 

ημερομηνία.   

 

Αρ. Αγωγής 3022/20 Θα υπάρξει απευθείας επικοινωνία με τους 

συνηγόρους. 

 

Αρ. Αγωγής 2737/19 Η αίτηση ημερ. 19.9.22 παραμένει για ακρόαση την 

19.2.23. Γραπτές αγορεύσεις.  Οι υπόλοιπες αιτήσεις 

παραμένουν για οδηγίες την ίδια ημερομηνία και ώρα. 

Οποιαδήποτε τυχόν διατάγματα εκκρεμούν αυτά 

παραμένουν σε ισχύ. 

 

Αρ. Αγωγής 1810/19 Ορίζεται για ακρόαση την 3.4.2023 ώρα 11 π.μ. 

(Χρειάζεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε οι 

οποιεσδήποτε προσπάθειες διευθέτησης).  Ουδεμία 

διαταγή για έξοδα.  
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Κ. Κωνσταντίνου, Α.Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

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

email: tantoniou@dc.judicial.gov.cy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 01.02.2023 

 

Στις παρακάτω υποθέσεις  που είναι ορισμένες στις 01.02.2023 ενώπιον του 

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

 

 

Αγωγές: 

208/18 

477/18 

1766/18 

1995/18 

1994/18 

2540/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.01.2023 ενώπιον του κ. Π. Μιχαηλίδη, Α.Ε.Δ. 

 

 

Αρ. Αγωγής:  1795/19 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 24.02.2023 και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1647/21 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 16.03.2023 και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή 

για έξοδα. 

 

Αρ. Διαχείρισης:  32/04 

Η αίτηση ημερομηνίας 29.11.2022 ορίζεται εκ νέου για επίδοση στις 

06.03.2023 και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Αγωγής:  1992/16 

Δίδονται οδηγίες όπως μέχρι την 16.03.2023 η πλευρά του Εναγόμενου 3 

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 16.03.2023 και ώρα 09:00.  Τα σημερινά 

έξοδα στην πορεία της αγωγής αλλά σε καμιά περίπτωση εναντίον του 

Ενάγοντα. 

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των διαδίκων να 

καταχωρηθούν μέχρι 16.03.2023. 
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Αρ. Αγωγής:  3459/16 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων στις 

14.02.2023 και ώρα 09:00.  Καμιά διαταγή για έξοδα. 

 

Αρ. Γενικής Αίτησης:  216/21 

Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες αύριο 01.02.2023 κα ώρα 09:00.  Καμιά 

διαταγή για έξοδα.  Η παρουσία των δικηγόρων είναι απαραίτητη. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ:  T. Νικολάου, Α.Ε.Δ.  

 

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

την 31.01.2023  

 

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 

 

255/17 

Ορίζεται για Ακρόαση στις 24.5.2023 στις 10.00 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1579/17 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό τη διευθέτηση στις 3.4.2023 στις 9.00 

π.μ.  Οι δικηγόροι οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες.  

Χωρίς έξοδα. 

 

2394/17 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 20.3.2023 στις 9.00 

π.μ.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες.  

Χωρίς έξοδα. 

 

2505/17 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 21.2.2023 στις 9.00 

π.μ.  Αν δεν διευθετηθεί να είναι παρόντες οι δικηγόροι οι οποίοι 

χειρίζονται την υπόθεση. 
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222/21 

Ορίζεται για Οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό στις 27.3.2023 στις 9.00 

π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

1638/21 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 3.4.2023 στις 9.00 π.μ.  Δίδονται οδηγίες στις 

δυο πλευρές όπως εντός 60 ημερών από σήμερα προβούν σε Ε/Δ 

αποκάλυψης εγγράφων και επιθεώρηση.  Έξοδα στην πορεία.  
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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 

31.01.2023 

 

Αγωγή αρ. 491/15 Άδεια δίδεται.   Η αγωγή απορρίπτεται ανεπιφύλακτα.  

Κάθε πλευρά τα δικά της έξοδα.  Όλες οι προηγούμενες 

διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 

 

Αγωγή αρ. 1/2015 Η αγωγή ορίζεται στις 10.03.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες με σκοπό την εξώδικη διευθέτηση με φυσική 

παρουσία.  Καμιά διαταγή για έξοδα σήμερα. 

 

Αγωγή αρ. 5126/15 Η αγωγή ορίζεται στις 21.02.23 και ώρα 09:00 π.μ. για 

οδηγίες με σκοπό την απόσυρση των συνηγόρων των 

Εναγόμενων 1-3.  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. 
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Οι υπόλοιπες διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται με την αποστολή 

email και τη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας «Επικοινωνία» για τις υποθέσεις 

που καταχωρήθηκαν μέσω του iJustice. 

 

 

 

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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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ Μ. 

ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗ, Α.Ε.Δ., ΤΗΝ 31.01.2023 

 

Αγωγή αρ. 2636/15 Δίδεται σχετική άδεια και η αγωγή απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα εναντίον των Εναγόμενων 1, 2, 4, 5 και 6.  Ως 

προς τα έξοδα εκδίδονται οι ακόλουθες διαταγές: 

(α) Αναφορικά με τους Εναγόμενους 1 και 2 δεν εκδίδεται 

οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα. 

(β) Αναφορικά με την Εναγόμενη 4 επιδικάζονται έξοδα 

υπέρ της όπως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

(γ) Αναφορικά με τον Εναγόμενο 5 επιδικάζονται επίσης 

έξοδα υπέρ του όπως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

(δ) Αναφορικά με τον Εναγόμενο 6 επιδικάζονται έξοδα 

υπέρ του όπως θα υπολογιστούν από τον 

Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.  

Εάν εντός 12 μηνών από σήμερα καταβληθεί το ποσό 

των €1.350 τότε το ποσό των εξόδων που θα 

υπολογιστεί θα θεωρείται ως πλήρως εξοφληθέν. 

 

                                 (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 
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(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. 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Φυσική παρουσία των συνηγόρων είναι αναγκαία στις ακόλουθες διαδικασίες: 

5)  Ακροάσεις (αγωγών και αιτήσεων)﮲ 

 Για τις ακροάσεις που δεν θα απαιτηθεί φυσική παρουσία, οι δικηγόροι θα ενημερώνονται την﮲

προηγούμενη μέρα της δικασίμου. 

6)  Αιτήσεις εξέτασης εξ αποφάσεως πιστωτών. 

7)  Αιτήσεις παρακοής διατάγματος 

8)  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ- ΠΑΠΑ, Ε.Δ., ΤΗΝ 31/1/2023 

 

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 2027/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 29.9.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Η ημερ. 13.3.23 

ακυρώνεται.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 258/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 27.10.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 2049/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 16.6.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 466/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 28.4.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 567/17 Ορίζεται για Ακρόαση στις 2.5.23 και ώρα 

11:30.  Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

 



15 
 

Αρ. Γεν. Αίτ. 144/21 Η αίτηση ημερ. 12.9.22 και η αίτηση ημερ. 

30.6.21 ορίζονται για Οδηγίες στις 27.3.23 και 

ώρα 9:00.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί το 

αργότερο εντός 5 μέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία. 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

Ενώπιον: Χ-Μ. Καραπατάκη, Ε.Δ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31.01.2023 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1. Αγωγή 1351/21 Ορίζεται στις 4.5.23 (09:00) για οδηγίες. Δίδονται 

οδηγίες στην πλευρά του Ενάγοντα όπως εντός 45 

ημερών από σήμερα προβεί σε κατάθεση ΟΚΜ και ΣΜ.  

Ακολούθως, εντός περαιτέρω 45 ημερών η πλευρά της 

Εναγομένης 2.  Έξοδα στην πορεία. 

      2. Παραπομπή 13/16 Ορίζεται στις 28.3.23 (09:00) για 

Οδηγίες/Προγραμματισμό.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      3. Αγωγή 2534/16 Ορίζεται στις 21.2.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση (τελευταία φορά).  Χωρίς 

έξοδα σήμερα.   

      4. Aγωγή 1783/16 Ορίζεται στις 20.2.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση (τελευταία φορά).   Άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες. Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

      5. Συνεν. αγωγές 2688/16 με 

2689/16 

Ορίζονται στις 7.3.23 (09:00) για Οδηγίες με σκοπό τον 

συμβιβασμό και διευθέτηση.    Χωρίς έξοδα σήμερα.   

      6. Αγωγή 819/21 Ορίζεται στις 7.11.23 (11:00) για Ακρόαση.  Έξοδα στην 

πορεία.  

      7. Αγωγή 2466/21 Μονομερής αίτηση ημερ. 20.1.23 για Εναγόμενο 3, 5 και 

7:  Ορίζεται στις 10.2.23 (09:00) για Περαιτέρω 

Απόδειξη.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

Να καταχωρηθεί μέχρι τότε συμπληρωματική Ε/Δ που να 

επισυνάπτει τις επιστολές τερματισμού και 

καθυστερήσεων. 

      8. Αγωγή 740/16 Ορίζεται στις 23.3.23 (11:00) για Ακρόαση.  Χωρίς έξοδα 

σήμερα. 

      9. Αγωγή 1501/21 Αίτηση ημερ. 20.1.23: Ορίζεται στις 16.2.23 για Απόδειξη 

με Ε/Δ.  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

      10. Γεν. Αίτηση 900/12 Αίτηση ημερ. 25.9.20:  Ορίζεται στις 28.3.23 (09:00) για 

Επίδοση (στον Καθ΄ου η αίτηση 1)  και για Οδηγίες 

(Καθ΄ου η αίτηση 2)- (τελευταία φορά). Έξοδα στην 

πορεία. 

      11. Αγωγή 1193/16 Μονομερής Αίτηση ημερ. 30.1.23:Εκδίδεται διάταγμα ως 

υπό το (1) της Αίτησης.  Σημείωμα εμφάνισης να 

καταχωρηθεί εντός 10 ημερών από σήμερα. Χωρίς 
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έξοδα. 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 8.3.23 (09:00).  Άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες.  Έξοδα στην 

πορεία της αγωγής.  

  

 

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


18 
 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Π. Αγαπητός, Ε.Δ.                                                  Ημερομηνία: 31-01-23 

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. 5282/14 H Αγωγή ορίζεται στις 03.02.23 στις 09:00 π.μ. για δήλωση 
συμβιβασμού.  Άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Χωρίς 
έξοδα σήμερα.  

2. 750/13 H Αγωγή ορίζεται στις 22.02.23 για ακρόαση στις 11:00 π.μ. 
Διάδικοι και άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι παρόντες.  Τα έξοδα 
στην πορεία. 

3. 809/20 Η Αγωγή ορίζεται στις 02.06.23 στις 09:00 π.μ. για οδηγίες.  
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 Εναγόμενων.  Τα έξοδα στην πορεία. 

 
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 31.01.23 

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 3558/15 

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

πορεία.  

 

Αρ. Αγωγής 2474/21 

Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων (και από τις δύο πλευρές) 

παρατείνεται για περίοδο 65 ημερών  από σήμερα. (τελευταία φορά) 

Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να προωθηθούν ως τότε.  

Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 07/04/2023 και ώρα 09:00 π.μ. Έξοδα στην 
πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2835/15 

Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 26/05/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 1855/21 

Λόγω απουσίας του Δικαστηρίου για λόγους υγείας η ακρόαση της 

αιτήσεως αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 15/02/2023 και 

ώρα 09:00π.μ.    Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2621/21 

Λόγω απουσίας του Δικαστηρίου για λόγους υγείας η ακρόαση της 

αιτήσεως αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 15/02/2023 και 

ώρα 09:00π.μ.    Έξοδα στην πορεία. 

Aρ. Αγωγής 1587/21 

Η προθεσμία για την ένορκη αποκάλυψη εγγράφων  εκ μέρους των 
Εναγόμενων 1 και 2 παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών  από σήμερα. 
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(τελευταία φορά) 

Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να προωθηθούν ως τότε. 
έξοδα στην πορεία. 

Η Αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 07/04/2023 και ώρα 09:00 π.μ. 

Αρ. Αγωγής 1321/21  

Κλήση για οδηγίες ημερ. 25/10/22 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 25/10/22 και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες (για 

να συμπληρωθούν τα δικόγραφα για όλους τους Εναγομένους) στις 05/04/23 

η ώρα 09:00π.μ.   Έξοδα στην πορεία.  

Αρ. Αγωγής 369/21 

Κλήση για οδηγίες ημερ. 25/10/22 

Η κλήση για οδηγίες και η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 03/05/23 η ώρα 

9:00π.μ.   

Δίδονται οδηγίες και στις δύο πλευρές όπως εντός 75 ημερών από σήμερα 

προβούν σε ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και τα αντίγραφα 

των εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης, να επισυναφθούν στους 

καταλόγους τους. 

Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να προωθηθούν ως τότε.   

Έξοδα στην πορεία. 

Αρ. Αγωγής 5334/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 23/05/23 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

Αρ. Αγωγής 4514/15 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 22/05/23 η ώρα 11:00π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

Αρ. Αγωγής 2415/21 

Κλήση για οδηγίες ημερ. 15/06/22 και 08/06/22 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 05/05/23 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 2132/15 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες με σκοπό το συμβιβασμό για ακόμη μία 

φορά στις 03/04/23 η ώρα 09.00π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  
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Αρ. Αγωγής 4587/15 

Η αγωγή εναντίον της Εναγομένης 4 αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα και χωρίς έξοδα.   

Σημειώνεται ότι η Εναγόμενη 4 έχει καταβάλει το ποσό των €9.000 στους 

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

Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου, 2023 
 

 

 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

   

1.  Αγ. 2712/20 Η προθεσμία για καταχώρηση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 
και καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από Εναγόμενο 
1 παρατείνεται μέχρι 15.3.2023 
Η Αγωγή ορίζεται στις 20.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες  
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε.  

2.  Γεν. Αίτηση 

493/2004 

Η αίτηση ημερ. 20.1.2023 ορίζεται στις 15.2.2023 για Οδηγίες 

Οι δικηγόροι να είναι παρόντες για να δώσουν διευκρινίσεις επί 

του αιτήματος τους 

Χωρίς έξοδα σήμερα  

3.  Αγ.2062/20 Η προθεσμία για καταχώρηση ένορκης αποκάλυψης εγγράφων 
και καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας από όλα τα 
μέρη παρατείνεται μέχρι 15.3.2023 
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   

4.  Αγ. 2670/20 Η αίτηση ημερ. 1.7.21 ορίζεται στις 4.4.2023, ώρα 09.00 π.μ. για 
Οδηγίες  
Τυχόν ένσταση από τους Καθ΄ ων να καταχωρηθεί μέχρι 
30.3.2023 
Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των Καθ΄ ων 1 και 2.  Να 
παραμείνει ανεκτέλεστο.  Αναλαμβάνει ο δικηγόρος των Καθ΄ ων 
να τους παρουσιάσει 
Έξοδα στην πορεία   

5.  Αγ. 93/18 Η προθεσμία για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 
μαρτυρίας από τους Εναγόμενους 1 και 2 παρατείνεται μέχρι 
8.3.2023 
Η Αγωγή ορίζεται στις 13.3.2023 για Προγραμματισμό της 
Ακρόασης 
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε 
Οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση να είναι παρόντες 
Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων 
και του Εναγομένου 3  

6.  Αγ. 2506/20 Η προθεσμία για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψης 
μαρτυρίας από την Εναγόμενη παρατείνεται μέχρι 27.3.2023 
Η Αγωγή ορίζεται στις 30.3.2023, ώρα 09.00 π.μ. για Οδηγίες 
Τυχόν άλλα προδικαστικά αιτήματα και διαβήματα να 
προωθηθούν ως τότε 
Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων  

 
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: 31 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 546/19 Η μονομερής αίτηση ημερ. 20/1/2023 ορίζεται για 

οδηγίες στις 3/2/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες.  Χωρίς 

έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Αγωγής 685/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 18/5/2023, ώρα 

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

περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.   

 

Αρ. Αγωγής 1674/19 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 26/6/2023, ώρα 

11:00 π.μ..  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αρ. Αγωγής 1962/19 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες και δήλωση 

συμβιβασμού στις 17/3/2023, ώρα 9:00 π.μ..  

Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αγωγής 2863/19 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 

3/2/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Οι άμεσα εμπλεκόμενοι 

δικηγόροι να είναι παρόντες.  Χωρίς έξοδα σήμερα.   

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 266/21 Η Γενική αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 31/3/2023, ώρα 10:30 π.μ..  Οι 
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άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες.  

Έξοδα στην πορεία.   

 

Αρ. Αίτησης 410/21 Η κυρίως αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 3/4/2023, ώρα 9:30 π.μ..  Οι 

άμεσα εμπλεκόμενοι δικηγόροι να είναι παρόντες.  

Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον 

της Καθ΄ ής η αίτηση. 

 

 

 

 

 

Υποθέσεις Μ. Α. Στυλιανού, Ε.Δ. ημερ. 31/1/2023 τις οποίες επιλήφθηκε 

η Α. Τζ. Σολομωνίδου, Ε.Δ. 

 

Αρ. Αγωγής 848/15 Η αγωγή ορίζεται για προγραμματισμό στις 

6/3/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Χωρίς έξοδα σήμερα. 

 

Αρ. Γεν. Αίτ. 748/13 Η Γενική Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 

14/2/2023, ώρα 9:00 π.μ..  Οι συνήγοροι των 

διαδίκων να ειδοποιηθούν εκ νέου από το 

Πρωτοκολλητείο για να εμφανιστούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου.  Καμία διαταγή για έξοδα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ  

ΚΑΣ M. ΤΟΥΜΑΖΗ  ΤΗΝ 31.1.2023 

 

1. Διατροφή 271/21 - Η Κυρίως και Ενδιάμεση για Οδηγίες 23.2.2023 η 

ώρα 8.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

2. Γονική Μέριμνα 369/20 -  Οδηγίες στις 16.2.2023 η ώρα 8:30π.μ.  

Διάδικοι και δικηγόροι να είναι παρόντες.  Έξοδα στην πορεία. 

3. Περιουσιακές Διαφορές 21/20 -  Απόδειξη στις 23.3.2023 η ώρα 

8:30π.μ. εκτός αν καταχωρηθεί Υπεράσπιση μέχρι τις 21.3.2023.  Έξοδα 

σε βάρος της Καθ΄ης η αίτηση. 

4. Γονική Μέριμνα 349/21 – Δήλωση συμβιβασμού στις 21.2.2023 η ώρα 

9.00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

5. Περιουσιακές Διαφορές 39/17: Η κυρίως αίτηση και η αίτηση διά 

κλήσεως ημερ. 24.1.2023 ορίζονται για ΚΕΘ στις 6.4.2023 η ώρα 8.30 

π.μ.  Ένσταση μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία. 

6. Γονική Μέριμνα 320/21 – Κυρίως και Προσωρινό διάταγμα ορίζονται 

για ΚΕΘ 21.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Υπεράσπιση και ένσταση μέχρι 

τότε.  Έξοδα στην πορεία 

7. Γονική Μέριμνα 421/19 – Αίτηση παρακοής για Οδηγίες 21.3.2023 η 

ώρα 8.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  Οι δικηγόροι που χειρίζονται την 

υπόθεση να είναι παρόντες. 

8. Περιουσιακές Διαφορές 1/20 – Οδηγίες 9.5.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  

Δίδεται παράταση χρόνου για αποκάλυψη και ανταλλαγή εγγράφων 

μέχρι τότε και για τις δύο πλευρές.  Έξοδα στην πορεία. 

9. Γονική Μέριμνα 419/21 – Οδηγίες 21.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  

Υπεράσπιση μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία. 

10. Διατροφή 250/20 – Οδηγίες 21.3.2023 η ώρα 8.30 π.μ.  Έξοδα στην 

πορεία. 
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11. Περιουσιακές Διαφορές 34/17 – Δήλωση Συμβιβασμού 11.4.2023 η 

ώρα 8.30 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕIΣΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 31/1/2023 

 

 

 

Αιτήσεις Περιουσιακών Διαφορών: 

39/18: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού στις 6.4.2023 η 

ώρα 8:30π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας: 

219/20: Η κυρίως αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 31.3.2023 η ώρα 

8:30π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 
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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 

31.01.2023 ορίζονται ως ακολούθως: 

 

AΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
 

445/21 Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης των 

ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 

24/03/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 06/04/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

446/21 Δίδεται παράταση του χρόνου καταχώρησης των 

ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων μέχρι τις 

24/03/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 06/04/2023 η ώρα 

9:00πμ. 

363/20 1. Οι Καθ’ ων η Αίτηση παραλείπουν να 

καταχωρήσουν συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης εγγράφων από τις 14/02/2022. 

Να καταχωρήσουν συμπληρωματική ένορκη 

δήλωση μέχρι τις 14/03/2023. 

2. Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 14/03/2023. 

3. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 30/03/2023 η 

ώρα 9:00πμ. 

223/20 1. Οι Καθ’ ων η Αίτηση δεν συμμορφώθηκαν με τις 

οδηγίες του Δικαστηρίου σύμφωνα με τις οποίες 

στην ένορκη δήλωση αποκάλυψης όφειλαν να 

επισυνάψουν αντίγραφα των εγγράφων που 
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αποκάλυπταν. Να καταχωρήσουν μέχρι τις 

28/02/2023 συμπληρωματική ένορκη δήλωση 

αποκάλυψης στην οποία να επισυνάπτονται τα 

έγγραφα που αποκάλυψαν. 

2. Κοινός κατάλογος παραδεκτών γεγονότων και 

εγγράφων να καταχωρηθεί μέχρι τις 28/02/2023. 

3. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 16/03/2023 η 

ώρα 9:00πμ. 

328/19 

329/19 

1. Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 

μαρτυρίας να καταχωρηθεί μέχρι τις 29/03/2023. 

2. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνένωσης και 

συνεκδίκασης των δύο αιτήσεων. 

3. Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 11/04/2023 η 

ώρα 9:00πμ. 

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

Σημείωση: 

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

mailto:LimPafIndustrialCourt@dc.judicial.gov.cy
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ΕΠΑΝΑΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΕ ΛΕΜΕΣΟΥ 31.1.2023 

(Υποθέσεις που δεν διεκπεραιώθηκαν με άλλο τρόπο) 

 

Ε6/22 

 

Η υπόθεση αξιολογείται ως εμπίπτουσα εντός της διαδικασίας της ταχείας εκδίκασης.  

Συνεπώς δίδονται οδηγίες για την ανταλλαγή εγγράφως της μαρτυρίας μεταξύ των 

διαδίκων, ως ακολούθως:  

Η  μαρτυρία της Αιτήτριας να καταχωρηθεί και να δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 60 

ημερών από σήμερα.   Η  μαρτυρία των Καθ’ ων η Αίτηση να καταχωρηθεί και να 

δοθεί στην άλλη πλευρά εντός 60 ημερών από την παραλαβή της μαρτυρίας της 

Αιτήτριας.    

Η υπόθεση ορίζεται για  ακρόαση, με γραπτές  αγορεύσεις, στις 28.6.23, η ώρα 

11:00.  

Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 

 (Υπ.)  …….………………………. 

                                                                    Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ  

ΛΕΜΕΣΟΥ 


