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Ενόψει της Ανακοινώσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με ημερ. 31.12.2020, έχει
ανασταλεί προσωρινά η εκδίκαση ή η περαιτέρω προώθηση όλων των υποθέσεων, σε όλα τα
Δικαστήρια, μέχρι 10.01.2021. Ενόψει της Ανακοινώσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ημερ.
09.01.2021, η πρώτη Ανακοίνωση και/ή Εγκύκλιος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση νέας
Εγκυκλίου από το Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία θα ρυθμίζει τα της Δικαστικής Υπηρεσίας υπό
το φως των μέτρων που έχουν ληφθεί από το Κράτος, για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης
του Κορωνοϊού.
1. Οι υποθέσεις με αρ. Ε78/20, Ε82/20, Ε1/20, Ε62/20, Ε93/20, Κ19/20, Ε102/20, Ε65/18,
Κ22/20 και Ε152/11, οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου
Ενοικιάσεων Λευκωσίας σήμερα, 11.01.2021, αναβάλλονται και ορίζονται για οδηγίες και
προγραμματισμό στις 19.01.2021, ώστε να δοθούν νέες οδηγίες και ημερομηνίες
σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
2. Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον του Δικαστηρίου αύριο, 12.01.2021 και
μεθαύριο, 13.01.2021, θα τύχουν χειρισμού από το Δικαστήριο αναλόγως των οδηγιών
του Ανωτάτου Δικαστηρίου, οι οποίες αναμένεται να εκδοθούν αργότερα σήμερα και οι
συνήγοροι θα ειδοποιηθούν με ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Δικηγορικού Συλλόγου
Λευκωσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.

3. Η Τελική Απόφαση στην υπόθεση Ε61/19 και η Τελική Απόφαση στην υπόθεση Κ49/15,
οι οποίες είναι προγραμματισμένες να εκδοθούν αύριο 12.01.20201 στις 10:00 π.μ. και
11:00 π.μ. αντίστοιχα, θα εκδοθούν με απαγγελία υπό του Δικαστηρίου στην αίθουσα
του Δικαστηρίου χωρίς ακροατήριο και με απαγγελία στους συνηγόρους με ταυτόχρονη
τηλεφωνική επικοινωνία (conference call), ενώ το κείμενο της διαδικασίας καθώς και της
Απόφασης, θα σταλεί στους συνηγόρους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ίδια μέρα.
4. Αναφορικά με οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα τυχόν έχουν οι κύριοι συνήγοροι ή το
κοινό, σε σχέση με υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου Ελέγχου
Ενοικιάσεων Λευκωσίας, δυνατό να αποτείνονται στο Δικαστήριο τηλεφωνικώς στα πιο
κάτω τηλέφωνα:
Τηλ. Επικοινωνίας:

22 865543 κα Άντρη Σιακαλλή (Πρωτοκολλητής)
22 865624 κα Σκεύη Αριστοδήμου (Πρωτοκολλητείο)
22 865619 κα Λένια Παπαζαχαρίου (Στενογράφος)

Και/ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις πιο κάτω διευθύνσεις:
epapazachariou@dc.judicial.gov.cy
paristodemou@papd.mof.gov.cy

5. Η υπόθεση Αρ. Ε118/20, η οποία είναι ορισμένη σήμερα 11.01.2021, έχει αποσυρθεί
σύμφωνα με αίτημα του ευπαίδευτου συνηγόρου της Αιτήτριας, στον οποίο
αποστέλλεται ξεχωριστό πρακτικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

