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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ.    

 

Ημερομηνία: 5/10/2021 

 

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, επιλαμβάνομαι τις ακόλουθες 

υποθέσεις 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. ΑΓΩΓΗΣ/ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ / ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγωγή 1405/19 Ορίζεται για ακρόαση 7/4/22, 10:00 

Αγωγή 1279/15 Ορίζεται για ακρόαση 6/4/22, 10:30 

Αγωγή 3145/15 Ορίζεται για οδηγίες 15/2/22 

Αγωγή 2979/19 Ορίζεται για ακρόαση 23/9/21. Κατάλογος μαρτύρων εκ 
μέρους των εναγομένων να καταχωρηθεί και να τεθεί στο 
φάκελο του Δικαστηρίου εντός 15 ημερών 

Αγωγή 80/15 Αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Ορίζεται για ακρόαση 
18/3/22. Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εις 
βάρος των τριτοδιαδίκων 

Αγωγή 98/14 Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για ακρόαση 17/3/22, 10:30 

Αγωγή 541/21 Ορίζεται για απόδειξη 28/1/22. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση 

Αγωγή 926/14 Αίτηση ημερ. 8/2/21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 
βλάβης   

Αγωγή 3293/15 Ορίζεται για οδηγίες 25/2/22 

Γενική 1438/13 
Ορίζεται για ακρόαση η αίτηση μηνιαίων δόσεων 9/2/22, 
10:30 

Γενική 448/09 
Η αίτηση ημερ. 14/9/21 εγκρίνεται. Η ισχύς της απόφασης 
παρατείνεται για περίοδο 5 ετών 

Γενική 331/13 Η αίτηση ημερ. 23/1/20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 
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βλάβης. Κάθε πλευρά τα έξοδα της  

Γενική 354/07 
Αίτηση 3/11/20 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης. 
Κάθε πλευρά τα έξοδα της.  

Εταιρεία 567/21 
Εκδίδεται διάταγμα ως το Α υπό τον όρο ότι η εταιρεία θα 
συμμορφωθεί με κάθε τέλος και κάθε υποχρέωση που 
απορρέει από την αποκατάσταση 

Γενική 390/12 Ορίζεται για οδηγίες 14/2/22 

 

 

Οι δικηγόροι θα ενημερωθούν για τα πιο πάνω μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

 

 

 

(Υπ.) …………………………… 

Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. 

 

 


