
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

Ενώπιον: Θ. Θεοδώρου, Α. Ε. Δ.  

 

Υποθέσεις Ημερ. 20 Σεπτεμβρίου, 2022 

 

Προς: Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 

 

Προς: Όλα τα Πρωτοκολλητεία  

Δικαστήριο: Οι πιο κάτω υποθέσεις διεκπεραιώνονται στη βάση αιτημάτων 

που προωθήθηκαν με ηλεκτρονικά μηνύματα από τους συνηγόρους των 

μερών, καθώς επίσης και στη βάση της τελευταίας ανακοίνωσης του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου για αποφυγή συγχρωτισμού ένεκα της πανδημίας. Στο πινάκιο θα 

δίδονται οδηγίες για τις υποθέσεις που έρχονται με συμπληρωμένα emails από 

όλους τους συνηγόρους / διάδικους, δυο ημέρες προηγουμένως όπως ο 

Κανονισμός, χωρίς να αποστέλλεται απαντητικό μήνυμα ότι δεν είναι αναγκαία 

η φυσική παρουσία τους.  Emails για ενημέρωση, θα αποστέλλονται μόνο για 

τις υποθέσεις που το Δικαστήριο θεωρεί ότι η φυσική παρουσία τους είναι 

αναγκαία και για τις ακροάσεις που είναι χωρίς email και δεν θα μπορούν να 

διεξαχθούν λόγω συνεχιζόμενης του Δικαστηρίου ή λόγω παλαιότερης που έχει 

σειρά προτεραιότητας.   

 

 Αρ.Αγωγής 

/Αίτησης 

/Διαχείρισης 

  

Ορίζεται: 

 

Αγωγή: 918/18 Ορίζεται για οδηγίες στις 6/12/22 και ώρα 8:45πμ.  Ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων από εναγομένους εντός 30 ημερών 

από σήμερα.  Τυχόν επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων 

εγγράφων εντός 30 ημερών από την αποκάλυψη.   Καμία 

διαταγή για τα σημερινά έξοδα.  

 

Αγωγή: 2006/18 Ορίζεται για ακρόαση στις 20/12/22 και ώρα 11:00.  Καμία 

διαταγή για τα σημερινά έξοδα.  

 

Αγωγή: 2844/18 Ορίζεται για οδηγίες στις 21/11/22 και ώρα 8:45πμ.  

Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από εναγομένους εντός 30 

ημερών από σήμερα.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη 
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μαρτυρίας από εναγομένους να καταχωρηθεί εντός 30 

ημερών από την αποκάλυψη.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε 

καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων.  

 

Αγωγή: 3146/18 Ορίζεται εκ νέου για ακρόαση στις 12/12/22 και ώρα 

11:00πμ.  Καμία διαταγή για τα σημερινά έξοδα. 

 

Αγωγή: 1499/19 Όλες οι εκκρεμούσες κλήσεις ορίζονται στις 3/11/22 και 

ώρα 8:45πμ. Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων από 

τριτοδιάδικο εντός 15 ημερών από σήμερα.  Καμία διαταγή 

για τα σημερινά έξοδα.  

 

Αγωγή: 1881/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 24/1/23 και ώρα 11:00πμ.  

Καμία διαταγή για τα σημερινά έξοδα.  

 

Αίτηση 

Πτώχευσης: 12/21 

Αμφότερες οι αιτήσεις, η κυρίως αίτηση και η αίτηση ημερ. 

9/6/22 ορίζονται για οδηγίες ώστε να τοποθετηθεί στον 

φάκελο της υπόθεσης η ένσταση και στη βάση της 

συπληρωθείσας δικογραφίας να προγραμματιστεί η αίτηση 

ημερ. 9/6/22 για ακρόαση.  Καμία διαταγή για τα σημερινά 

έξοδα.  

  

Αγωγή: 580/21 Ορίζεται για οδηγίες στις 4/11/22 και ώρα 8:45πμ.  

Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 

ενάγοντες και εναγομένους να καταχωρηθεί εντός 45 

ημερών από σήμερα.  Καμία διαταγή για τα σημερινά 

έξοδα.  

 

Αγωγή: 1143/21 Ορίζεται για οδηγίες στις 6/12/22 και ώρα 8:45πμ.  Ένορκη 

αποκάλυψη εγγράφων από εναγομένους εντός 45 ημερών 

από σήμερα.  Τυχόν επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων 

εγγράφων εντός 20 ημερών από την αποκάλυψη.  Καμία 

διαταγή για τα σημερινά έξοδα.  
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Αγωγή: 1864/21 Στα πλαίσια της αίτησης ημερ. 29/3/22, η αγωγή ορίζεται 

για απόδειξη στις 3/11/22 και ώρα 8:45πμ.  Υπεράσπιση 

να καταχωρηθεί τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία 

περίπτωση εναντίον των εναγόντων.  

 

 

(Υπ.) Δ. Θεοδώρου, Α. Ε. Δ.     


