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12 Ιανουαρίου, 2021 

 

Προέδρους 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

Δικηγορικών Συλλόγων Λευκωσίας & Κερύνειας 

 

 

Αξ. Κύριοι, 

 
 

Θέμα: Έκτακτα μέτρα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού  

(Covid-19) 

 

 

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιέχονται 

στην Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 11/01/2021 και για 

σκοπούς, όσο το δυνατό πιο εύρυθμης λειτουργίας του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

Λευκωσίας, δόθηκαν σήμερα οι ακόλουθες γενικές οδηγίες προς τους Δικαστές και 

Πρωτοκολλητές του Δικαστηρίου: 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
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(α) Για την περίοδο 13/01/2021 μέχρι 31/01/2021, όλες οι υποθέσεις 

Αστικής και Ποινικής Δικαιοδοσίας, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται 

στις παραγράφους I(i), (ii), (viii) και II(i)-(iv) της Ανακοίνωσης του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, θα αναβάλλονται. 

 

(β) Το Πρωτοκολλητείο, σε συνεννόηση με τους Δικαστές, θα καταρτίζει πινάκιο 

με τις νέες ημερομηνίες των υποθέσεων, το οποίο θα αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στο τέλος κάθε ημέρας. 

 

(γ) Όλες οι υποθέσεις επειγούσης φύσεως που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, ως η 

Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, θα διεκπεραιώνονται από τους 

Δικαστές ενώπιον των οποίων θα τίθενται από το Πρωτοκολλητείο οι φακέλοι 

των υπό αναφορά υποθέσεων. 

 

Για την ομαλή διεκπεραίωση των ως άνω υποθέσεων, καλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι δικηγόροι/διάδικοι όπως, όπου το επιτρέπει η φύση της 

διαδικασίας, αποφεύγουν την προσωπική παρουσία τους στους χώρους και στις 

αίθουσες των Δικαστηρίων και αποστέλλουν τα αιτήματά τους μέσω ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων, ως η πρακτική που ακολουθείτο μέχρι σήμερα. 

 

Νοείται, ότι το Δικαστήριο δύναται να ζητήσει την παρουσία των δικηγόρων ή 

διαδίκων στο Δικαστήριο για την προώθηση της υπόθεσης τους. Σε τέτοια 

περίπτωση αναμένεται ότι θα τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα και όλα τα μέτρα 

ασφαλείας, όπως έχουν κατά καιρούς καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό 

Υγείας. 

 

Αναμένεται, επίσης, από τους δικηγόρους ότι θα ενημερώνουν το Δικαστήριο 

και τα αρμόδια Πρωτοκολλητεία, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ότι η 

συγκεκριμένη υπόθεση τους, Αστική ή Ποινική, εμπίπτει στις ανωτέρω 

αναφερθείσες εξαιρέσεις, ώστε να τίθεται έγκαιρα ο φάκελος ενώπιον του 

Δικαστηρίου.  
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Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να αποστέλλονται δύο τουλάχιστον 

ημέρες πριν και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 10:00 π.μ. της προηγούμενης 

ημέρας. 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση και προσβλέπω στη 

συνεργασία σας, ώστε να αντιμετωπίσουμε από κοινού, τα σοβαρά προβλήματα 

που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. 

  

 Είμαι στη διάθεση σας για τυχόν εισηγήσεις και προσβλέπω σύντομα, όταν 

οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε συναντήσεις μας για να συζητήσουμε τα διάφορα 

θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους αναφορικά με τη λειτουργία του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

/κπ 


