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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ.                               Ημερομηνία: 02/12/2021 

 

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 

Αγωγή 3725/19 

Έχω εξετάσει την Ένορκη Δήλωση για απόδειξη μαζί με τα 
επισυναπτόμενα τεκμήρια και κρίνω ότι από το ενώπιον μου 
υλικό οι ενάγοντες έχουν αποδείξει την υπόθεση τους στον 
απαιτούμενο βαθμό. 

Εκδίδεται απόφαση ως η παρ. 5 της Ε/Δ απόδειξης 

Αγωγή 435/21 Έχω εξετάσει την Ένορκη Δήλωση για απόδειξη μαζί με τα 
επισυναπτόμενα τεκμήρια και κρίνω ότι από το ενώπιον μου 
υλικό οι ενάγοντες έχουν αποδείξει την υπόθεση τους στον 
απαιτούμενο βαθμό. 

Εκδίδεται απόφαση ως η παρ. 5 της Ε/Δ απόδειξης 

Αγωγή 1219/21 Έχω εξετάσει την Ένορκη Δήλωση για απόδειξη μαζί με τα 
επισυναπτόμενα τεκμήρια και κρίνω ότι από το ενώπιον μου 
υλικό οι ενάγοντες έχουν αποδείξει την υπόθεση τους στον 
απαιτούμενο βαθμό. 

Εκδίδεται απόφαση ως η παρ. 5 της Ε/Δ απόδειξης 

Αγωγή 1489/20 Έχω εξετάσει την Ένορκη Δήλωση για απόδειξη μαζί με τα 
επισυναπτόμενα τεκμήρια και κρίνω ότι από το ενώπιον μου 
υλικό οι ενάγοντες έχουν αποδείξει την υπόθεση τους στον 
απαιτούμενο βαθμό. 

Εκδίδεται απόφαση ως η παρ. 5 της Ε/Δ απόδειξης  

Αγωγή 4981/14 Ορίζεται για οδηγίες 16/12/21 με σκοπό το συμβιβασμό  

Αγωγή 3316/15 Ορίζεται για οδηγίες 10/5/22 

Αγωγή 3351/20 Ορίζεται για απόδειξη 23/3/22. Δεν θα δοθεί άλλη 
ημερομηνία. Έκθεση Υπεράσπισης 5 μέρες πριν  

Αγωγή 3517/14 Ορίζεται για ακρόαση 28/6/22, 10:30. 
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Αγωγή 2972/15 Ορίζεται για οδηγίες 23/2/22. Τυχόν ένσταση στην αίτηση 
ημερ. 13/10/21 μέχρι τότε 

Αγωγή 7043/15 Η αίτηση τροποποίησης ημερ. 15/9/21 ορίζεται για ακρόαση 
21/3/22 με γραπτές αγορεύσεις. Ένσταση 1 μήνα πριν  

Αγωγή 3230/15 Ορίζεται για οδηγίες 12/5/22 

Αγωγή 13715/03 Ορίζεται για ακρόαση 4/2/22, 10:30. Ένσταση 15 μέρες πριν  

Αγωγή 3715/18 Το αίτημα εγκρίνεται. Υπόθεση ορίζεται για ακρόαση 
28/11/22, 10:30. 

Αγωγή 3168/18 Παραμένει 8/3/22. Η ενάγουσα να καταχωρήσει ονομαστικό 
κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας κάθε 
μάρτυρα εντός 30 ημερών από σήμερα και οι εναγόμενοι 
εντός 30 ημερών από την παραλαβή του καταλόγου 
μαρτύρων της ενάγουσας. Οι εναγόμενοι να μεριμνήσουν να 
τεθούν στο φάκελο του Δικαστηρίου οι αποκαλύψεις 
εγγράφων 

Αγωγή 2932/17 Το αίτημα εγκρίνεται. Υπόθεση ορίζεται για ακρόαση 
31/3/22, 10:30. 

Αγωγή 2861/20 Ορίζεται για απόδειξη 23/3/22. Δεν θα δοθεί άλλη 
ημερομηνία. Έκθεση Υπεράσπισης 5 μέρες πριν 

Αγωγή 1190/15 Ορίζεται για ακρόαση 13/10/22, 10:30. 

 

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

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

 

 

 

(Υπ.) …………………………… 

Μ. Χριστοδούλου, Ε.Δ. 

 

 


