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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ.                               Ημερομηνία: 05/11/2021 

 

Με βάση τον σχετικό διαδικαστικό κανονισμό που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο  

σε σχέση με τη διεκπεραίωση υποθέσεων, των παραστάσεων των δικηγόρων 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 

Γενική 2513/13 
Ορίζεται για οικονομική εξέταση 4/2/22. Εκδίδεται Ένταλμα 
Σύλληψης εναντίον του καθ’ ου η αίτηση το οποίο παραμένει 
υπό αναστολή  

Γενική 355/14 Η αίτηση μηνιαίων δόσεων ορίζεται για ακρόαση 3/2/22. 
Εκδίδεται Ένταλμα Σύλληψης εναντίον των καθ’ ων η αίτηση 
1 και 2 τα οποία παραμένουν υπό αναστολή  

Εταιρεία 477/19 Το αίτημα εγκρίνεται. Ορίζεται για οδηγίες 20/12/21 

Αγωγή 480/20 Ορίζεται 26/01/22 για οδηγίες. Οι ενάγοντες να 
καταχωρήσουν Ε/Δ αποκάλυψης μέχρι τότε. Τελευταία 
φορά. 

Αγωγή 5655/15 Ορίζεται για ακρόαση 3/10/22, 10:30 

Αγωγή 1586/20 Ο ενάγοντας να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 60 
ημερών από σήμερα και ο εναγόμενος εντός 60 ημερών από 
την παραλαβή του καταλόγου μαρτύρων του ενάγοντα. Η 
αγωγή ορίζεται για ακρόαση 17/6/22   

Ειδικό μητρώο 2/19  Αίτηση ημερ. 28/7/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 
υπέρ ενάγουσας σε σχέση με τους εναγόμενους 2, 3, 4, 5 
και 6. 

Σε σχέση με τον εναγόμενο 1 ορίζεται 15/2/22 για 
απόδειξη. Υπεράσπιση 5 μέρες πριν. Δεν θα δοθεί άλλη 
παράταση 

Αγωγή 3885/20 Εκδίδονται εξ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα 
αποκάλυψης εγγράφων. Ε/Δ αποκάλυψης να καταχωρηθούν 
εντός 90 ημερών και η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 15/2/22 

Αγωγή 1359/21 Αίτηση ημερ. 13/9/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 
υπέρ ενάγοντα 

Αγωγή 1298/19 Αίτηση ημερ. 11/12/19 αποσύρεται και απορρίπτεται ως 
διευθετηθείσα 
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Αγωγή 157/21 Ορίζεται για απόδειξη 14/2/22. Υπεράσπιση 5 μέρες πριν. 
Τελευταία φορά 

Αγωγή 1505/20 Ορίζεται για ακρόαση 30/6/22, 10:30 

Αγωγή 5514/15 Αίτηση ημερ. 23/2/21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 
βλάβης και χωρίς έξοδα 

Αγωγή 5023/14 Ορίζεται για ακρόαση 31/1/22, 10:30 

Αγωγή 654/20 Δίδεται παράταση χρόνου στους εναγόμενους για 
καταχώρηση καταλόγου και σύνοψη μαρτυρίας. Ορίζεται για 
ακρόαση 20/6/22, 10:30. Ονομαστικός κατάλογος και 
σύνοψη να καταχωρηθούν εντός 90 ημερών από σήμερα 

Αγωγή 1380/21 Η αίτηση ημερ. 28/7/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ εναγόντων 

Αγωγή 6374/11 Εκδίδεται διάταγμα παράτασης του χρόνου εγγραφής του 
memo. Η ισχύς του memo παρατείνεται μέχρι 30/10/23 

Αγωγή 2146/20 Ορίζεται για ακρόαση 1/7/22, 10:30 

Αγωγή 1318/20 Ορίζεται για οδηγίες 1/2/22. Η πλευρά των εναγομένων να 
συμμορφωθεί με την αποκάλυψη εγγράφων και καταχώρηση 
καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας   

Αγωγή 761/19 Ορίζεται για οδηγίες 3/2/22 

Αγωγή 2219/16 Ορίζεται για ακρόαση 7/11/22, 10:30. Έξοδα στην πορεία όχι 
εις βάρος εναγόντων 

Αγωγή 3077/15 Ορίζεται για οδηγίες 5/4/22 

Αγωγή 1187/17 
Ορίζεται για ακρόαση 4/11/22, 10:30. Έξοδα στην πορεία όχι 
εις βάρος εναγομένου 1 και 2 

Αγωγή 2231/20 Ορίζεται για οδηγίες 28/1/22 με σκοπό το συμβιβασμό  

Αγωγή 3343/15 Ορίζεται για ακρόαση 20/4/22, 10:30 

Αγωγή 1846/20 
Εγκρίνεται ως η αίτηση ημερ. 13/9/21. Το κλητήριο 
ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών από 5/11/21 

Αγωγή 1845/20 
Εγκρίνεται ως η αίτηση ημερ. 13/9/21. Το κλητήριο 
ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών από 5/11/21 

Αγωγή 1844/20 
Εγκρίνεται ως η αίτηση ημερ. 13/9/21. Το κλητήριο 
ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών από 5/11/21 

Αγωγή 1852/20 
Εγκρίνεται ως η αίτηση ημερ. 13/9/21. Το κλητήριο 
ανανεώνεται για περίοδο 6 μηνών από 5/11/21 

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

του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

 (Υπ.) Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. 


