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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ  

25 / 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  

Γ. Α. 652/2012 Η αίτηση ημερ. 21/5/20 ορίζεται για οδηγίες στις 2/12/21. 

Εκδίδεται ένταλμα σύλληψης εναντίον των καθ’ ών η αίτηση 1 

και 2 το οποίο να παραμείνει ανεκτέλεστο  

Ετ. 163/2020 Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης ημερ. 

4/10/21. Η αίτηση εκκαθάρισης ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 13/1/22. Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι την 

17/12/21  

Ειδ. Πτωχ. 29/2021 Η ειδοποίηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 

1/12/21 και ώρα 8:30 π.μ. 
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Ετ. 738/2021 Η αίτηση ορίζεται την 1/11/21 για ακρόαση η ώρα 8:30 π.μ. 

Αγ. 3007/2008 Η αίτηση ημερ. 30/8/2021 ορίζεται για οδηγίες την 1/12/21, 

ένσταση μέχρι τότε. Τα έξοδα στη πορεία όχι εναντίον της 

αιτήτριας 

Αγ. 4723/2010 Η αίτηση ημερ. 9/4/21 ορίζεται για οδηγίες την 13/1/22. Τυχόν 

ένσταση μέχρι τότε 

Αγ. 4307/2014 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται, η αγωγή ορίζεται 

εκ νέου για ακρόαση την 9/3/22 και ώρα 11:00 π.μ. 

Αγ. 7726/2014 Η αίτηση ημερ. 25/9/2020 και η αγωγή ορίζονται για οδηγίες την 

13/1/22 και ώρα 8:30 π.μ. Ένσταση μέχρι τότε 

Αγ. 7074/2014 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή 

ορίζεται εκ νέου για ακρόαση την 8/3/22 και ώρα 11:00 π.μ. 

Αγ. 2744/2014 Η αγωγή και ανταπαίτηση αποσύρονται και απορρίπτονται 

ανεπιφύλακτα ως πλήρως διευθετηθείσες. Καμία διαταγή για 

έξοδα και οποιεσδήποτε διαταγές για έξοδα ακυρώνονται  

Αγ. 5265/2015 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 και ώρα 8:30 π.μ. Καμία διαταγή 

για έξοδα 

Αγ. 4767/2015 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 και ώρα 8:30 π.μ. Καμία διαταγή 

για έξοδα 

Αγ. 1479/2015 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 και ώρα 8:30 π.μ. 

Αγ. 6231/2015 Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου 

για ακρόαση στις 5/4/22 και ώρα 11:00 π.μ. για τον εναγόμενο 1 

και 2, για τον εναγόμενο 2 ορίζεται την ίδια ημέρα για απόδειξη. 

Σημερινά έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του εναγομένου 1 

Αγ. 1328/2017 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 21/9/22 

Αγ. 3016/2017 Η αίτηση ημερ. 6/5/21 ορίζεται για απόδειξη στις 1/2/20 και ώρα 

8:30 π.μ. Υπεράσπιση 5 μέρες πριν 

Αγ. 3328/2017 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 2/12/21 συμμόρφωση με την 

καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων ΟΚΜ & ΣΜ μέχρι τότε 

Αγ. 1478/2018 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 2/12/21 ΟΚΜ & ΣΜ 

εναγομένου 1 να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Αγ. 1361/2019 Η αίτηση ημερ. 3/11/21 αποσύρεται και απορρίπτεται, 
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επιδικάζονται έξοδα υπέρ των αιτητών €310 πλέον Φ.Π.Α., η 

επιφύλαξη σημειώνεται 

Αγ. 1550/2019 Η αγωγή εναντίον της εναγομένης 2 αποσύρεται και 

απορρίπτεται ανεπιφύλαχτα ως διευθετηθείσα, κάθε πλευρά 

επωμίζεται τα έξοδα της 

Αγ. 701/2019 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 και ώρα 8:30 π.μ. ΕΔΑΕ 

& ΟΚΜ & ΣΜ εναγομένου να καταχωρηθεί μέχρι τότε 

Αγ. 3352/2020 Η αίτηση ημερ. 21/4/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ της ενάγουσας 

Αγ. 1363/2020 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22. Δίδονται οδηγίες για 

εκατέρωθεν καταχώρηση ΟΚΜ & ΣΜ συμμόρφωση μέχρι τότε 

Αγ. 3404/2020 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων. Η 

αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 και 8:30 π.μ., 

συμμόρφωση μέχρι τότε. Δίδονται οδηγίες για εξέταση του εξ 

ανταπαιτήσεως ενάγοντα από ιατρό της επιλογής της 

εναγομένης 2 εντός 90 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία 

Αγ. 1583/2020 Η αίτηση ημερ. 5/11/20 ορίζεται για απόδειξη στις 10/12/21 

υπεράσπιση 3 μέρες προηγουμένως  

Αγ. 450/2020 Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων για όλους τους 

διαδίκους. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22, ΕΔΑΕ να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε, έξοδα στην πορεία 

Αγ. 3420/2020 Εκδίδονται διατάγματα αποκάλυψης εγγράφων για όλους τους 

διαδίκους. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22, ΕΔΑΕ να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε, έξοδα στην πορεία 

Αγ. 1363/2021 Η αίτηση ημερ. 9/7/21 ορίζεται για απόδειξη την 1/2/22 και ώρα 

8:30 π.μ. Υπεράσπιση 3 μέρες προηγουμένως 

Αγ. Αγ. 1169/2021 Η αίτηση ημερ. 11/8/21 α) αποσύρεται και απορρίπτεται με 

έξοδα υπέρ τω εναγομένων αιτητών β) αναμένονται οι 

αγορεύσεις για την αίτηση ημερ. 3/6/21 γ) η αίτηση ημερ. 13/5/21 

ορίζεται για οδηγίες την 1/12/21 

Αγ. 948/2021 Αναμένονται οι αγορεύσεις. Να σταλούν σε pdf & word 

Αγ. 1301/2021 Η αίτηση ημερ. 9/7/21 ορίζεται για απόδειξη την 1/2/22 και ώρα 

8:30 π.μ. Υπεράσπιση 3 μέρες πριν 

Αγ. 2285/2021 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση την 1/12/21 με γραπτές 

αγορεύσεις. Ένσταση να καταχωρηθεί 10 μέρες προηγουμένως 
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Αγ. 1188/2021 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και ανταλλαγής 

εγγράφων. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 1/2/22 και ώρα 8:30 

π.μ. Συμμόρφωση μέχρι τότε 

Αγ. 1267/2021 Η αίτηση ημερ. 9/7/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ του ενάγοντα αιτητή 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 


