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 27  /   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. 3125/15 
 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 16.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
 

 
Αγ. 6861/15 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 18.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για απόσυρση των 
δικηγόρων των Εναγομένων, να προσκομιστεί 
αποδεικτικό ότι οι Εναγόμενοι έλαβαν γνώση για τον 
ορισμό της υπόθεσης (ημερομηνία, ώρα και σκοπό) και 
την πρόθεσή τους. 
 

Αγ. 3185/15 Ορίζεται για Ακρόαση στις 30.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία όχι εναντίον της Ενάγουσας. 
 



 

 
  Αγ. 5079/15 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 31.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία όχι εναντίον της Εναγομένης. 

 
Παραπ. 39/20 

 
Η αιτ. ημερ. 06.02.2022 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα. 

 
Αγ. 1880/17 

 
Ορίζεται για Οδηγίες την 01.12.2022 και ώρα 08.30 π.μ. με 
σκοπό τον συμβιβασμό. 
 

 
Αγ. 2817/17 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις 09.01.2023 και ώρα 08.30 π.μ. 
Να καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων και να ανταλλαγεί 
εντός 45 ημερών από σήμερα. 
 

 
Αγ. 6786/15 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 10.01.2023 και ώρα 08.30 π.μ. 
με γραπτές αγορεύσεις.  ΄Εξοδα στην πορεία. 
 

 
Αγ. 1297/17 

 
Ορίζεται για Οικονομική Εξέταση εναντίον του 3 στις 
23.01.2023 και ώρα 09.30 π.μ.  ΄Ενσταση 10 ημέρες πριν. 
 

 
Αγ. 3797/17 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 02.03.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία.   
 

 
Αγ. 3368/17 

Η Αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα, χωρίς έξοδα. Οποιεσδήποτε 
προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. 
 

 
Αγ. 4741/15 

 
Ορίζεται για  Συνέχιση της Ακρόασης στις 17.11.2022 και 
ώρα 11.00 π.μ.  

 
Αγ. 3380/15 

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

 
Αγ. 3648/15 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 20.12.2022 και ώρα 11.00 π.μ.   
 

 
Αγ. 4299/17 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 24.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
Χωρίς έξοδα.   
 

 
Αγ. 896/17 

 
Ο φάκελος δεν τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

 



 

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

Α. Γ. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 

 

 

 

 

 


