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Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. - 17/9/2021 

 

Με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και τις οδηγίες του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας σε σχέση με τη διεκπεραίωση υποθέσεων και 

λαμβανομένου υπόψη των συνθηκών που επικρατούν και την ανάγκη για λήψη μέτρων 

προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, το Δικαστήριο επιλαμβάνεται των 

ακόλουθων υποθέσεων στην απουσία των διαδίκων. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και την 

ανάγκη για ουσιαστικό χειρισμό των υποθέσεων, δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες και έκαστη 

εξ αυτών ορίζεται ως ακολούθως: 

 

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι διάδικοι και/ή συνήγοροι πρέπει να αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά μηνύματα τουλάχιστον δυο μέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της κάθε 

υπόθεσης, διαφορετικά, οι διάδικοι και/ ή συνήγοροι θα πρέπει να παρουσιάζονται στο 

Δικαστήριο. 

 

Αρ. Υπόθεσης Νέα ημερομηνία και ώρα Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και 
τυχόν Οδηγίες για την περαιτέρω 
πορεία της υπόθεσης 

 
Αγ. 743/19 
 

 
 

Η αίτηση αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 
Εναγόντων – Αιτητών. 
 

 
Αγ. 1052/19 
 

 
7/10/22 – 11 πμ 
 

Ακρόαση, ο χρόνος καταχώρησης 
του ονομαστικού καταλόγου 
μαρτύρων και της σύνοψης 
μαρτυρίας των Εναγομένων 
παρατείνεται για 15 ημέρες από 
σήμερα.  
 

 
Αγ. 3099/20 
 

 
18/11/21 – 9 πμ 
 

Οδηγίες η αγωγή. Κατάλογοι 
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
μέχρι τότε. 
 

 
Αγ. 463/16 
 

 
15/6/22 – 11 πμ 

Ακρόαση. Έξοδα στη πορεία όχι 
εναντίον Ενάγοντα, Εναγομένων 2 – 
15.  
 

 
Αγ. 3513/07 
 

 
15/12/21 – 9 πμ 

(α)Για επίδοση η αίτηση 17/3/21 
 
(β)Εκδίδεται διάταγμα 
θυροκόλλησης στην είσοδο της 
οικίας που αναφέρεται στην αίτηση 
16/9/21. Έξοδα επιφυλάσσονται. 
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Γεν. Αίτ. 
1091/14 
 

 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 3/9/20 
αποσύρεται και απορρίπτεται 
ανεπιφύλακτα. Καμία διαταγή για 
έξοδα.  
 

 
Γεν. Αίτ. 659/07 
 

 
20/9/21 – 9 πμ 

Οδηγίες η αίτηση ημερ. 10/8/21 για 
περαιτέρω εξέταση της. 
Παρακαλούνται οι συνήγοροι όπως 
εμφανιστούν την εν λόγω 
ημερομηνία. 
 

 
Αγ. 263/16 
 

 
 

Η αίτηση ημερ. 2/6/21 αποσύρεται 
και απορρίπτεται άνευ βλάβης. 
Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

 
Αγ. 340/18 
 

 
11/11/22 – 11 πμ 
 

Ακρόαση. Έξοδα στη πορεία 

 
Αγ. 1188/21 
 

 
 
 

Διάταγμα ως το 1 της αίτησης. 
Επίδοση εντός 30 ημερών από τη 
σύνταξη. Σύνταξη να ζητηθεί εντός 7 
ημερών από σήμερα. Έξοδα 
επιφυλάσσονται.  
 

 
Γεν. Αίτ. 538/12 
 

 
16/12/21 – 9 πμ 

Οδηγίες η αίτηση για Καθ’ ων η 
αίτηση 2, 3.  
Επίδοση για τον 1, τελευταία φορά. 
Οι δικηγόροι των Καθ’ ων η αίτηση 2 
και 3 αναλαμβάνουν να τους 
παρουσιάσουν την επόμενη φορά.  
 

 
Αγ. 1066/20 
 

 
15/12/21 – 9 πμ 

 
Οδηγίες η αγωγή 

 
Αγ. 1067/20 
 

 
15/12/21 – 9 πμ 

 
Οδηγίες η αγωγή 

 
Αγ. 102/21 
 

 
16/12/21 – 9 πμ 

Οδηγίες η αίτηση. Υπεράσπιση 
μέχρι τότε. Έξοδα στη πορεία της 
αίτησης. 

 
Αγ. 2756/20 
 

 
15/12/21 – 9 πμ 

Οδηγίες. Ονομαστικοί κατάλογοι 
μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
μέχρι τότε. Έξοδα στη πορεία.  
 

 
Αγ. 3828/19 
 

 
 

Η αγωγή αποσύρεται και 
απορρίπτεται ως πλήρως 
διευθετηθείσα και εξοφληθείσα. 
Καμία διαταγή για έξοδα.  

 
Αγ. 4037/18 

 Η αίτηση ημερομηνίας 2/6/2021 
αποσύρεται με συμφωνηθέντα 
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 έξοδα €40.00 υπέρ Αιτήτριας.  
 

 
Αγ. 3903/19 
 

 
9/11/22 – 11 πμ 

 
Ακρόαση. Έξοδα στη πορεία.  

 
Αγ. 3904/19 
 

 
9/11/22 – 11 πμ 

 
Ακρόαση. Έξοδα στη πορεία.  

 
Αίτ. Ετ. 409/21 
 

 
1/11/21 – 9 πμ 

 
Οδηγίες. Ένσταση μέχρι τότε.  

Αγ. 5379/06 20/9/21 – 9 πμ Οδηγίες. Δεν εντοπίζεται η επίδοση 
και απάντηση Κτηματολογίου 

 
Αγ. 1302/18 
 

 
5/10/22 – 11 πμ 

 
Ακρόαση, έξοδα στη πορεία 

 
Αίτ. Εφ. 212/21 

 
27/9/21 – 8:30 πμ 
 

Η απόφαση επιφυλάσσεται και θα 
δοθεί την εν λόγω ημερομηνία 

 


