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15 / 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 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  

 

Γ. Α. 796/2010 

 

Η αίτηση έρευνας ημερ. 19/5/20 εναντίον των καθ’ ών η αίτηση 

1&2 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ βλάβης και χωρίς 

έξοδα  

Ετ. 733/2021 

 

Θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 



Γ. Α. 627/2009 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση ημερ. 16/9/21 για περαιτέρω 

περίοδο 6 ετών 

Γ. Α. 83/2006 

 

Η ακρόαση της αίτησης ημερ. 28/05/20 αναβάλλεται η αίτηση 

ορίζεται για οδηγίες την 8/12/21 ένσταση μέχρι τότε 

Αγ. 2365/1998 Η ακρόαση της αίτησης ημερ. 14/11/19 αναβάλλεται η αίτηση 

ορίζεται για ακρόαση την 3/11/21 και ώρα 8:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία όχι εναντίον του εναγομένου - καθ’ού η αίτηση 

Αγ. 9808/1999 Εκδίδεται διάταγμα άδειας εκτέλεσης της απόφασης από 

15/10/21 και εκδίδεται διάταγμα παράτασης του χρόνου 

εγγραφής ΜΕΜΟ ως η αίτηση 

Αγ. 298/2010 Η αίτηση ορίζεται την 16/11/21 για έλεγχο Ε/Σ. Να ειδοποιηθεί 

ο αρμόδιος αστυφύλακας μέσω του Πρωτοκολλητείου να 

εμφανιστεί 

Αγ. 852/2012 

 

Η αίτηση ημερ. 23/1/20 ορίζεται για επίδοση την 16/11/21 και 

ώρα 8:30 π.μ. Τελευταία φορά. 

Αγ. 5341/2012 

 

 

Η αίτηση ημερ. 5/4/21 αποσύρεται και απορρίπτεται άνευ 

βλάβης. Καμία διαταγή για έξοδα 

Αγ. 1626/2014 

 

 

Το αίτημα εγκρίνεται η ακρόαση αναβάλλεται η αγωγή ορίζεται 

εκ νέου για ακρόαση την 6/4/22 και ώρα 11:00 π.μ. 

Αγ. 2765/2016 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22 και ώρα 9:00 π.μ. 

Αγ. 1882/2017 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 10/11/21 ΟΚΜ & ΣΜ μέχρι 

τότε 

Αγ. 218/2018 

 

 

Δίδεται παράταση χρόνου για την μαρτυρία των εναγομένων 

για περίοδο 60 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για 

ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις την 28/1/22. Οποιαδήποτε 

αιτήματα για αντεξέταση να καταχωρηθούν μέχρι την 21/12/21 

Αγ. 3484/2018 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 10/11/21 ΟΚΜ & ΣΜ 

ενάγοντα μέχρι τότε έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση 

εναντίον του εναγομένου 



Αγ. 3910/2018 Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 10/11/21 ΕΔΑΕ να 

καταχωρηθούν μέχρι τότε  

Αγ. 3983/2018 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 6/12/21 και ώρα 9:00 π.μ. 

ΟΚΜ &ΣΜ εναγομένου μέχρι τότε. Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων 

Αγ. 3982/2018 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 6/12/21 και ώρα 9:00 π.μ. 

ΟΚΜ &ΣΜ εναγομένου μέχρι τότε. Τα σημερινά έξοδα στην 

πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων 

Αγ. 1718/2019 

 

 

Η αίτηση ημερ. 27/7/21 ορίζεται για απόδειξη την 29/1021 και 

ώρα 8:30 π.μ. 

Αγ. 3359/2019 

 

 

Η αίτηση ημερ 30/6/21 ορίζεται για απόδειξη την 10/12/21. 

Υπεράσπιση στην ανταπαίτηση 3 μέρες προηγουμένως 

Αγ. 3373/2019 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/1/22 

Αγ. 109/2019 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 16/12/21 και ώρα 8:30 π.μ. 

ΟΚΜ &ΣΜ εναγομένων μέχρι τότε. Σημερινά έξοδα στην 

πορεία όχι εναντίον των εναγόντων 

Αγ. 495/2020 Η αίτηση ηεμρ. 23/3/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα 

υπέρ της ενάγουσας 

Αγ. 2439/2020 

 

 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 15/12/21. ΟΚΜ & ΣΜ 

ενάγοντα μέχρι τότε 

Αγ. 3898/2020 

 

 

Αποταθείτε στο Δικαστήριο την 18/10/21 να ενημερωθείτε για 

το αποτέλεσμα 

Αγ. 44/2021 

 

Η αίτηση ημερ. 23/3/21 αποσύρεται και απορρίπτεται με €400 

έξοδα πλέον Φ.Π.Α πλέον €16.50 έξοδα επίδοσης και των 

εναγόντων  



Αγ. 80/2021 

 

Η αγωγή πρίζεται για οδηγίες την 28/1/22 και ώρα 8:30 π.μ. 

Δίδονται οδηγίες στους διάδικους να καταχωρήσουν ΟΚΜ & 

ΣΜ εντός 90 ημερών από σήμερα 

 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 

 


