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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ  

 12  /   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. 1625/17 
 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 29.05.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
Έξοδα στην πορεία.   
 

 
Αγ. 641/15 
 

 
Aποσύρθηκε. 

 
Αγ. 1058/16 
 

 
 Ορίζεται για Ακρόαση στις 29.05.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
Έξοδα στην πορεία.   
 

  
Αιτ. 52/13 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις 16.12.2022 και ώρα 08.30 π.μ.   
 

 
 Αγ.  3055/15 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις  13.12.2022 και ώρα 08.30 π.μ.   
 



 

 
Αγ. 886/16 
 
 

 
Ορίζεται για Aκρόαση στις  30.05.2023 και ώρα 11.00 π.μ 
΄Εξοδα στην πορεία όχι εναντίον Εναγομένης.  
  

  
Αγ. 3051/15 
 

 
Για Εναγ. 1 απορρίφθηκε λόγω μη προώθησης.  Καμία 
διαταγή για έξοδα. Κάθε προηγούμενη διαταγή για έξοδα σε 
σχέση με την Εναγ. 1 παραμένει σε ισχύ.   
Για Εναγ. 2 παραμένει για Οδηγίες με σκοπό τον 
συμβιβασμό, στις 16.01.2023 και ώρα 08.30 π.μ.  
 

 
Αγ. 6874/15 
 
 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 26.04.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία.   
 

 
Αγ. 4249/16 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 31.05.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία.   
 

 
Αγ. 3403/15 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις 25.01.2023 και ώρα 08.30 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία.    
 

 
Αγ. 2432/16 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 08.06.2023 και ώρα 11.00 π.μ.  
Καμιά διαταγή για έξοδα.  
 

 
Αγ. 3189/15 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 08.03.2023 και ώρα 11.00 π.μ. για 
Εναγ. 2 και 3.  ΄Εξοδα στην πορεία. 
Για Εναγ. 1 παραμένει για παρακολούθηση για να 
διαπιστωθεί αν έχει καταχωρηθεί και ληφθεί άδεια για 
συνέχιση.  Για τελευταία φορά.  
 

 
Γεν. Αιτ. 251/17 
 

 
Η αιτ. ημερ. 25.6.2020 αποσύρεται και απορρίπτεται, χωρίς 
έξοδα. 
 

 
Αγ. 3629/16 

 
Ορίζεται για Ακρόαση στις 05.06.2023 και ώρα 11.00 π.μ. 
΄Εξοδα στην πορεία.   
 

 
Αγ. 1548/15 

 
Δεν ήταν ορισμένη σήμερα αλλά στις 21.12.2022. 
 

 
Παραπ. 39/20 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις 09.03.2023 και ώρα 08.30 π.μ.  
Εκδίδεται διατάγμα για εκατέρωθεν αποκάλυψη εγγράφων 
εντός 45 ημερών από σήμερα και ανταλλαγή όλων των 



εγγράφων εντός περαιτέρω 45 ημερών από την 
αποκάλυψη. ΄Εξοδα στην πορεία.   
 

 
Αγ. 2921/15 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις 07.02.2023 και ώρα 08.30 π.μ. 
 
 

 
Αγ. 2073/16 

 
Ορίζεται για Οδηγίες στις 06.02.2023 και ώρα 08.30 π.μ. 
 
 

 

 

 

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

Α. Γ. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 


