
 

 

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

Ημερομηνία: 18 / 10 /2021 

 

ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ  

18 / 10 /2021 

 

Οδηγίες συμφώνα με τον Κανονισμό 5 του Περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 

(Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021. 

 

Ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία λαμβάνονται εκπρόθεσμα δεν θα απαντώνται και 

οι διάδικοι αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. Όσες υποθέσεις 

δεν περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα, θα διεκπεραιωθούν με φυσική 

παρουσία. 

 

Βάσει του πιο πάνω αναφερόμενου Διαδικαστικού Κανονισμού, των εγκυκλίων του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και των οδηγιών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας 

σε σχέση με τη διεκπεραίωση υποθέσεων και λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που 

επικρατούν και την ανάγκη για λήψη μέτρων προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού, επιλαμβάνομαι 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: 

 

Αρ. Υπόθεσης Ημερομηνία, ώρα, σκοπός για τον οποίο ορίζεται η υπόθεση 

και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της  

 

Παρ. 27/2019 

 

Η αίτηση ημερ. 11/5/20 ορίζεται για απόδειξη την 17/11/21 και 

ώρα 9:00 π.μ. Υπεράσπιση 3 μέρες προηγουμένως. Τελευταία 

φορά. 

Παρ. 4/2018 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22 και ώρα 9:00 π.μ. 

Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. ΕΔΑΕ 

να καταχωρηθούν εντός 90 ημερών από 18/10/21 

Ετ. 695/2021 Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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Ετ. 701/2021 Η αίτηση ορίζεται για οδηγίες την 22/10/21. Δεν εντοπίζεται η 

επίδοση στον έφορο εταιρειών. 

Γ. Α. 241/2021 

 

Θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Αγ. 8363/2013 

 

Η αίτηση ημερ. 1/7/21 ορίζεται για επίδοση την 28/1/22, ώρα 8:30  

π.μ. 

Αγ. 1848/2015 

 

Η αίτηση ημερ. 29/9/21 εγκρίνεται, η ακρόαση αναβάλλεται και η 

αγωγή ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 15/3/22 και ώρα 11:00 

π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγ. 2870/2015 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή ορίζεται 

για οδηγίες την 15/12/21 και ώρα 8:30 π.μ. Καμία διαταγή για 

έξοδα 

Αγ. 645/2016 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή ορίζεται 

εκ νέου για ακρόαση την 25/05/22, ώρα 11 π.μ.  

Αγ. 1563/2017 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή ορίζεται 

εκ νέο για ακρόαση την 25/5/22 και ώρα 11:00 π.μ. Δίδεται 

παράταση χρόνου καταχώρησης ΟΚΜ & ΣΜ για 1 μήνα από 

18/10/21 

Αγ. 3390/2018 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 3/11/22 και ώρα 11:00 π.μ. 

Αγ. 1593/2019 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22, ώρα 8:30 π.μ. ΟΚΜ & 

ΣΜ εναγόμενου εντός 60 ημερών από 18/10/21 

Αγ. 3432/2019 

 

 

Η αίτηση ημερ. 7/7/20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ της ενάγουσας – αιτήτριας 

Αγ. 193/2020 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22 και ώρα 9:00 π.μ. 

Δίδεται παράταση καταχώρησης ΕΔΑΕ για την ενάγουσα για 15 

ημέρες από 18/10/21. Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ΟΚΜ & 

ΣΜ εντός 90 ημερών από 18/10/21, εντός της ίδιας προθεσμίας να 

λάβει χώρα η επιθεώρηση εγγράφων  

Αγ. 528/2020 

 

Αναμένονται οι γραπτές αγορεύσεις 

Αγ. 891/2020 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 24/11/22 και ώρα 11:00 π.μ. 

Αγ. 638/2020 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 25/11/22 και ώρα 11:00 π.μ. 
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Αγ. 1121/2020 Η αίτηση ημερ. 30/7/21 εναντίον του εναγομένου 2 αποσύρεται και 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της ενάγουσας και εναντίον του 

εναγομένου 2. Για τον εναγόμενο 3 καλείστε να προσκομίσετε Ε/Δ 

απόδειξης 

Αγ. 1457/2020 Θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Αγ. 1501/2020 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22, ώρα 9 π.μ. Δίδονται 

οδηγίες για καταχώρηση ΟΚΜ & ΣΜ εντός 90 ημερών από 

18/10/21 

Αγ. 1737/2020 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22 και ώρα 9:00 π.μ. 

Δίδεται παράταση χρόνου καταχώρησης ΕΔΑΕ από τους 

εναγόμενους για περίοδο 45 ημερών από 18/10/21. Δίδονται 

οδηγίες για καταχώρηση ΟΚΜ & ΣΜ. Συμμόρφωση μέχρι 28/1/22 

Αγ. 2456/2020 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22, ώρα 9 π.μ. Δίδονται 

οδηγίες για καταχώρηση ΟΚΜ & ΣΜ. Συμμόρφωση εντός 90 

ημερών από 18/10/21 

Αγ. 40/2021 

 

 

Θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Αγ. 553/2021 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/2022 και ώρα 9:00 π.μ. Ο 

ΟΚΜ και ΣΜ του Ενάγοντα να καταχωρηθεί εντός 45 ημερών από 

18/10/2021 και του Εναγόμενου εντός 45 ημερών από την 

καταχώρηση και παράδοση του ΟΚΜ και ΣΜ του Ενάγοντα. 

Αγ. 1373/2021 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/2022 και ώρα 9 π.μ. 

Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων. ΕΔΑΕ να καταχωρηθούν εντός 60 ημερών από 

18/10/21. 

Αγ. 2418/2016 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου 

για ακρόαση την 21/6/22 και ώρα 11:00 π.μ. 

Αγ. 3396/2019 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22 και ώρα 8:30 π.μ. ΟΚΜ 

& ΣΜ εναγομένου εντός 60 ημερών από σήμερα 

 

 

(Υπ.) .................................. 

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 


