
 
 

Ε.Δ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Π.Ε.Δ. 

 

Με βάση την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ημερ. 3.6.21 και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.136 ημερ. 

11.6.21 του Α.Δ. παρέχεται η ευχέρεια για κάποιες υποθέσεις να τύχουν 

χειρισμού στην απουσία συνηγόρων υπό τον όρο όμως ότι: 

 

- Δεν είναι ορισμένες για ακρόαση.  

- Οι συνήγοροι συναινούν.  

- Κρίνεται πρόσφορο και δεν επηρεάζεται ο ορθός χειρισμός και 

έλεγχος της υπόθεσης.  

 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις για τις οποίες κρίνεται ότι συντρέχουν οι πιο 

πάνω προϋποθέσεις είναι παράκληση όπως υποβάλλεται σχετική εισήγηση 

προς το Δικαστήριο ΔΥΟ τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο.  

 

Α. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 15.9.21 

 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ.  5332/14 Το Δικαστήριο δεν συμφωνεί με την εισήγηση για 

ορισμό της υπόθεσης για οδηγίες. Λόγω της 

παλαιότητας της ορίζεται για ακρόαση για 

Εναγόμενους 4, 5 και 6 στις 8.12.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Χωρίς έξοδα. 

Αγ.  6434/15 Η αίτηση ημερ. 23.6.21 ορίζεται στις 20.10.21 και 

ώρα 8:45 π.μ. για ακρόαση. Τυχόν ένσταση να 

καταχωριστεί τουλάχιστον 7 ημέρες προηγουμένως. 

Έξοδα όχι εις βάρος της Αιτήτριας. Την ίδια μέρα 



 
 

παραμένει για οδηγίες η αγωγή και η αίτηση ημερ. 

28.7.20. Χωρίς έξοδα.  

Αγ.  4911/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 9.12.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Χωρίς έξοδα.  

Αγ.  5831/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 9.12.21 και ώρα 10:30 

π.μ. Χωρίς έξοδα. 

Αγ.  4259/17 Ορίζεται για οδηγίες στις 20.10.21 και ώρα 8:45 π.μ. 

Αποκαλύψεις εγγράφων και επιθεώρηση τους μέχρι 

την προηγούμενη.  

Αγ.  1427/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 24.11.21 και ώρα 8:45 π.μ. 

Αποκάλυψη Εναγομένου εντός 15 ημερών από 

σήμερα. Κατάλογοι μαρτύρων και συνόψεις εντός 30 

ημερών από σήμερα για την Ενάγουσα και εντός 

περαιτέρω 30 ημερών για τον Εναγόμενο. Έξοδα 

στην πορεία.  

Αγ.  2438/20 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.10.21 και ώρα 8:45 π.μ. 

Παράρτημα Εναγομένων μέχρι τότε. Χωρίς έξοδα.  

Αίτ. Ετ. 561/21 Δεδομένης της επίδοσης, της μη εμφάνισης 

οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου και στη βάση της 

ένορκης δήλωσης, η κυρίως αίτηση εγκρίνεται ως η 

§12Α, Β και Γ. Χωρίς έξοδα.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16.9.21 ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: 

 

1839/20 

2732/20 

 

Για τις υπόλοιπες υποθέσεις θα πρέπει να γίνει εμφάνιση εκτός εάν 

δοθεί άδεια από το Δικαστήριο.  

 

 

/Σ.Θ. 


