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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ.                               Ημερομηνία: 17/11/2021 

 

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 

Εταιρεία 818/21 

Η μονομερής αίτηση εγκρίνεται και ως εκ τούτου η κυρίως 
αίτηση για τροποποίηση ορίζεται 17/11/21. 

Στην κυρίως αίτηση ημερ. 27/10/21 εκδίδεται διάταγμα ως το 
1 της αίτησης  

Εταιρεία 784/21 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης υπό τον όρο ότι η 
αιτήτρια θα συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση και θα 
καταβάλει κάθε τέλος που προκύπτει από την 
αποκατάσταση  

Εταιρεία 829/20 Ορίζεται για οδηγίες 27/1/22 

Αγωγή 3510/08 Η αίτηση εγκρίνεται. Η ισχύς του επίδικου memo 
παρατείνεται μέχρι 15/11/22  

Αγωγή 2583/20 Ορίζεται για απόδειξη 18/3/22. Υπεράσπιση 5 μέρες πριν. 
Δεν θα δοθεί άλλη ημερομηνία  

Αγωγή 3283/17 Ορίζεται για οδηγίες 21/2/22. Ο εναγόμενος να καταχωρήσει 
μέχρι τότε τον ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων  

Αγωγή 1959/20 Ορίζεται για απόδειξη 25/11/21 

Αγωγή 3401/15 Ορίζεται για οδηγίες 18/4/22 

Αγωγή 5552/15 Ορίζεται για ακρόαση 4/5/22, 10:30. 

Αγωγή 3044/19 Στην αίτηση ημερ. 23/9/21 εκδίδεται διάταγμα ως το 1 της 
αίτησης. Η κλήση για οδηγίες ορίζεται 10/2/22 

Αγωγή 2464/15 Ορίζεται για οδηγίες 19/4/22 

Αγωγή 3211/15 Ορίζεται για οδηγίες 19/4/22 
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Αγωγή 3561/18 Ορίζεται για οδηγίες 1/3/22. Ο ενάγοντας να θέσει τον 
ονομαστικό κατάλογο και σύνοψη μαρτυρίας στο φάκελο του 
Δικαστηρίου και η εναγόμενη να καταχωρήσει εντός 60 
ημερών τον ονομαστικό κατάλογο και τη σύνοψη μαρτυρίας 

Αγωγή 2950/15 Ορίζεται για οδηγίες 19/4/22. Έξοδα στην πορεία όχι εις 
βάρος της ενάγουσας  

Αγωγή 4940/14 Ορίζεται για ακρόαση 15/3/22, 10:30. 

Αγωγή 3943/18 Ορίζεται για ακρόαση 11/11/22, 10:30. 

Αγωγή 535/19 Ορίζεται για οδηγίες 22/12/21 

Αγωγή 3285/17 Ορίζεται για οδηγίες 4/3/22 με σκοπό το συμβιβασμό  

 

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

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

 

 

 

(Υπ.) …………………………… 

Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. 

 

 


