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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ  

 02  /   12  /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: 
 

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

  
 Aγ. 6858/15 
 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 07.03.2023 και ώρα 11.00 π.μ. Oι 
δικηγόροι των Εναγομένων να τους ενημερώσουν για τον 
ορισμό της υπόθεσης (ημερομηνία, ώρα και σκοπό).  Ο 
δικηγόρος των Εναγομένων να είναι σε θέση να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι πράγματι οι 
Εναγόμενοι έλαβαν γνώση του ορισμού ώστε το 
Δικαστήριο να μπορεί να τον αποδεσμεύσει. 
 

 
Aγ. 6889/15 
 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 13.03.2023 και ώρα 11.00 π.μ.  
Χωρίς έξοδα σήμερα.  
 

 
Αγ. 1796/15 
 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις  22.12.2022 και ώρα 08.30 π.μ. 
Χωρίς έξοδα σήμερα.  
 



  
Αγ. 7089/15 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις  22.12.2022 και ώρα 08.30 π.μ. 
Χωρίς έξοδα σήμερα.  
 

 
Γ. Α. 250/22 
(i-justice) 
 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 07.03.2023 ώρα 09:30.  Ένσταση 
το αργότερο 15 ημέρες προηγουμένως.  ΄Εξοδα στην 
πορεία. 
 

 
Γ.Α. 1064/06 
 

 
Ορίζεται για Οικονομική Εξέταση στις 07/02/2023 και ώρα 
09.30.  ΄Ενσταση τουλάχιστον 10 ημέρες προηγουμένως. 
΄Εξοδα στην πορεία. 
 

 
Αγ. 3067/15 
 

 
Αποσύρθηκε και απορρίφθηκε εναντίον όλων με έξοδα ως 
έχουν δηλωθεί. 
 

 
Αγ.  6952/15 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 08.03.2023 και ώρα 11.00 π.μ 
Χωρίς έξοδα σήμερα.  
 

 

 

 

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

Α. Γ. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


