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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ  

07 / 10 /2021 

 

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.     

 

Όσες υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα, θα διεκπεραιωθούν 

κανονικά.  

 

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: 

 

Όσες υποθέσεις δεν περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα, θα διεκπεραιωθούν 

κανονικά.  

 

Αρ. Υπόθεσης Νέα ημερομηνία και ώρα Σκοπός για τον οποίο ορίζεται 
και τυχόν Οδηγίες για την 

περαιτέρω πορεία της 
υπόθεσης 

 
Παρ. 20/19 
 

 
21/01/22 – 09:00 π.μ. 

 
Απόδειξη η αίτηση ημερ. 02/09/21. 
Υπεράσπιση 5 μέρες πριν 
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Αγ. 4336/15 

 
17/06/22 – 11:00 π.μ. 

 
Το αίτημα εγκρίνεται η αγωγή 
αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου 
για Ακρόαση 
 

 
Γεν. Αιτ. 407/12 

 
21/01/22 – 08:00 π.μ. 

 
Οικονομική εξέταση η αίτηση 
ημερ. 28/07/20. Τυχόν ένσταση 10 
μέρες πριν. Οι Δικηγόροι των 
καθ’ών αναλαμβάνουν να τους 
παρουσιάσουν 
 

 
Αγ. 2643/20 

 
21/01/22 – 08:30 π.μ. 

 
Οδηγίες η αγωγή 
ΟΚΜ & ΣΜ εναγομένων 1 & 2 
εντός 60 ημερών από σήμερα. 
 

 
Αγ. 2847/20 & 
Αγ. 2848/20 

 
04/11/21 – 08:30 π.μ. 

 
Η κλήση για οδηγίες και οι αιτήσεις 
ημερ. 20/09/21 παραμένουν όλες 
τότε 
 

 
Αγ. 216/18 

 
21/01/22 – 09:00 π.μ. 

 
Η Ακρόαση αναβάλλεται και 
ορίζεται εκ νέου για γραπτές 
αγορεύσεις 
 

 
Αγ. 1010/20 

 
03/12/21 – 09:00 π.μ. 

 
Απόδειξη η αίτηση ημερ. 22/06/21. 
Υπεράσπιση 5 μέρες πριν 
 

 
Αγ. 158/14 

 
19/01/22 – 11:00 π.μ. 

 
Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση 
αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου 
για Ακρόαση 
 

 
Αγ. 1127/19 

 
02/12/21 – 08:30 π.μ. 

 
Οδηγίες η αγωγή και η κλήση 
ημερ. 07/06/21. Παράρτημα 
εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι 
τότε 
 

 
Αγ. 1836/19 

 
21/01/22 – 08:30 π.μ. 

 
Δίδονται οδηγίες στους διάδικους 
για καταχώρηση ΟΚΜ & ΣΜ εντός 
60 ημερών από σήμερα 
 

 
Γεν. Αιτ. 117/97 

 
 

 
Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της 
αίτησης ημερ. 15/07/21 
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Αγ. 6693/14 

 
15/11/21 – 08:30 π.μ. 

 
Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση 
αναβάλλεται και ορίζεται εκ νέου 
για οδηγίες  
 

 
Αγ. 1314/21 
 

  
Αποταθείτε στο Δικαστήριο αύριο 
08/10/21 για ενημέρωση 
 

 
Αγ. 2511/12 

 
21/01/22 – 08:30 π.μ. 

 
Για επίδοση η αίτηση ημερ. 
26/03/21 
 

 
Αγ. 740/21 

 
 

 
Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της 
αίτηση ημερ. 09/07/21. Ο χρόνος 
για καταχώρηση εμφάνισης 
ορίζεται σε 30 ημέρες από 
επίδοση, σε περίπτωση μη 
εμφάνισης οποιασδήποτε αίτησης 
θεωρείται επιδοθείσα αν αναρτηθεί 
στον πίνακα του Δικαστηρίου για 7 
ημέρες. Τα έξοδα επιφυλάσσονται 
 

 
Γεν. Αιτ. 784/11 

 
26/10/21 – 08:30 π.μ. 

 
Οδηγίες η αίτηση 06/0721 
Το κτηματολόγιο αναφέρει ότι η 
εγγραφή έχει ακυρωθεί 
 

 
Αγ. 2853/19 

  
Η αίτηση αποσύρεται και 
απορρίπτεται χωρίς έξοδα 
 

 
Αγ. 719/19 

 
06/10/22 – 11:00 π.μ. 

 
Το αίτημα εγκρίνεται. 
Επαναορίζεται για Ακρόαση 
 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 


