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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ.                               Ημερομηνία: 30/11/2021 

 

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 434/20 
Η αίτηση ημερ. 18/11/20 αποσύρεται και απορρίπτεται 
ανεπιφύλακτα. Κάθε πλευρά τα έξοδα της  

Γενική 959/10 Η αίτηση ημερ. 1/11/21 εγκρίνεται. Εκδίδεται διάταγμα ως η 
αίτηση. Δίδεται άδεια εκτέλεσης για περίοδο 5 ετών από 
σήμερα. 

Η αίτηση ημερ. 29/6/21 εγκρίνεται ως το Α της αίτησης. Η 
ισχύς του επίδικου memo παρατείνεται για περίοδο 5 ετών 
από σήμερα  

Αγωγή 3011/15 Ορίζεται για οδηγίες 10/5/22 

Αγωγή 2574/20 Αίτηση ημερ. 26/5/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 
εναντίον εναγομένης 3 

Αγωγή 3399/15 Ορίζεται για οδηγίες 10/5/22 

Αγωγή 1450/19 Ορίζεται για οδηγίες 11/3/22. Ένορκες Δηλώσεις 
αποκάλυψης μέχρι τότε. Τελευταία φορά 

Αγωγή 3007/16 Το αίτημα εγκρίνεται. Υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση 
23/11/22, 10:30 

Αγωγή 4816/15 Υπόθεση αναβάλλεται και επαναορίζεται για ακρόαση 
2/11/22, 10:30. Έξοδα στην πορεία όχι εις βάρος εναγόντων 

Αγωγή 624/21 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. 1 της αίτησης ημερ. 22/10/21 

Αγωγή 2959/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. 1 της αίτησης ημερ. 21/10/21 

Αγωγή 3273/18 Ορίζεται για ακρόαση 24/11/22, 10:30. 

Αγωγή 2418/18 Ορίζεται για ακρόαση 25/11/22, 10:30. 
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Αγωγή 4544/08  Η ισχύς του επίδικου memo παρατείνεται μέχρι 4/11/22 

Αγωγή 4992/11 Η εγγραφή των επίδικων memo παρατείνεται μέχρι 13/12/23 

Αγωγή 4317/15 Ορίζεται για οδηγίες 9/5/22 με σκοπό το συμβιβασμό  

Αγωγή 7049/15 Ορίζεται για οδηγίες 9/5/22 με σκοπό το συμβιβασμό 

Αγωγή 67/21 Ορίζεται για οδηγίες 10/1/22. Ένσταση μέχρι τότε 

Αγωγή 3236/15 Ορίζεται για οδηγίες 10/5/22 

Αγωγή 3553/18 Η ενάγουσα να καταχωρήσει ονομαστικό κατάλογο 
μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός 90 
ημερών από σήμερα και η εναγόμενη εντός 90 ημερών από 
την παραλαβή του καταλόγου μαρτύρων της ενάγουσας. Η 
επιθεώρηση να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από σήμερα.  
Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 23/11/22, 10:30   

 

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

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

 

 

 

(Υπ.) …………………………… 

Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. 

 

 


