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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ  

 26  /   10  /2022 

 

Οδηγίες συμφώνα με τον Κανονισμό 5 του Περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 
(Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021. 
 
Ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία λαμβάνονται εκπρόθεσμα δεν θα απαντώνται 
και οι διάδικοι αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου. Όσες 
υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα, θα διεκπεραιωθούν με 
φυσική παρουσία. 
 
Βάσει του πιο πάνω αναφερόμενου Διαδικαστικού Κανονισμού, των εγκυκλίων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και των οδηγιών του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
Λευκωσίας σε σχέση με τη διεκπεραίωση υποθέσεων και λαμβανομένων υπόψη των 
συνθηκών που επικρατούν και την ανάγκη για λήψη μέτρων προς παρεμπόδιση της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, επιλαμβάνομαι των ακόλουθων υποθέσεων 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: 
 

(Υποθέσεις στις οποίες υπήρξε φυσική παρουσία και υποθέσεις i-justice, δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο πινάκιο). 

  

Αρ. Υπόθεσης Ημερομηνία, ώρα, σκοπός για τον οποίο ορίζεται η 
υπόθεση και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της  
 

 
Aγ. 2738/16 
 

 
Aποσύρθηκε και απορρίφθηκε η Αγωγή άνευ βλάβης. 

 
Αγ. 4378/17 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 01.02.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
 

 
Αγ. 5/21  

 
Ορίζεται για Απόδειξη στις 08.12.2022 και ώρα 08.30 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία. 
 

 
Γ.Α. 107/09 
   

 
Η αιτ. ημερ. 08.07.2022 αποσύρεται άνευ βλάβης και 
απορρίπτεται. 



  
Αγ. 252/17 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 20.03.2023 και ώρα 11.00 π.μ.  
 

 
 
Αιτ. Αρ. 222/21 

 
 
Επιφυλάσσεται η Απόφαση. 
 

 
Πτωχ. Αρ. 224/02 

 
Επιφυλάσσεται η Απόφαση. 
 

 
Αγ. 3785/17 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 07.03.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
 

 
Αγ. 3767/16 

 
Ορίζεται για Οικονομική Εξέταση στις 09.00 π.μ.  
Συμπληρωματική Ε. Δ. 10 ημέρες πριν. 
 

 
Αγ. 3948/17 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 20.02.2023 και ώρα 11.00 π.μ.   
 

 
Αγ. 2199/17 

 
Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση ως η ηλεκτρονική 
αλληλογραφία.  
 

 
Αγ. 2561/17 

 
Καμία εμφάνιση.  Ορίζεται για Προγραμματισμό στις 
16.01.2023 και ώρα 08.30 π.μ.  
 

 
Αγ. 3843/17 

 
Η αιτ. ημερ. 30.07.2020 απορρίπτεται λόγω μη 
προώθησης. 
 

 
Αγ. 2790/17 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 23.02.2023 και ώρα 11.00 π.μ.   
 

 Ι-justice 
 Πτωχ. Αρ.  4/22 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 02.11.2022 και ώρα 08.30 π.μ. 

 

 

 

(Υπ.) .................................. 

Α. Γ. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 

 

 

 



 


