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ΠΙΝΑΚΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΗΝ  

04 / 10 /2021 

 

Οδηγίες συμφώνα με τον Κανονισμό 5 του Περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική 

Επικοινωνία) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021. 

 

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 

 
Αγ. 3943/20 

 
16/12/21 –08:30 π.μ. 

 
Απόδειξη η αίτηση ημερ. 16/06/21. 
Υπεράσπιση 5 μέρες προηγουμένως 
 

 
Αγ. 3682/19 

 
 

 
Η αίτηση ημερ. 10/01/21 αποσύρεται 
και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των 
Αιτητών 
 

 
Αγ. 3628/19 
 

 
30/10/22 – 11:00 π.μ. 

 
Ακρόαση  

 
Αγ. 3299/20 
 

 
03/12/21 – 08:30 π.μ. 

 
Ακρόαση η αίτηση ημερ. 16/06/21. Ε/Α 
5 μέρες πριν. 
  

 
Αγ. 526/20 
 
 

 
14/10/22 – 11:00 π.μ. 

 
Ακρόαση  
 



 

Αγ. 5181/14 16/12/21 – 08:30 π.μ. Επίδοση η αίτηση 
 

 
Αγ. 942/21 

 
16/12/21 – 08:30 π.μ. 

 
Οδηγίες η Αγωγή  
Εκδίδεται εκατέρωθεν διάταγμα 
αποκάλυψης εγγράφων, ΕΔΑΕ να 
καταχωρηθούν εντός 45 ημερών από 
04/10/21. Επίσης δίδονται οδηγίες 
όπως η ενάγουσα εξεταστεί από γιατρό 
της επιλογής της εναγομένης 
 

 
Αγ. 1178/20 
 

 
16/12/21 – 08:30 π.μ. 

 
Οδηγίες η Αγωγή.  
Οι διάδικοι να καταχωρήσουν ΕΔΑΕ 
εντός 30 ημερών από 04/10/21. 
Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση ΟΚΜ 
& ΣΜ. Συμμόρφωση μέχρι τότε 
 

 
Αγ. 2037/12 

 
12/11/21 – 08:30 π.μ. 
 

 
Οδηγίες η αίτηση ημερ. 12/11/20 
Τυχόν ένσταση μέχρι τότε. Ο 
συνήγορος του καθ’ού η αίτηση 
αναλαμβάνει να τον παρουσιάσει 
 

 
Αγ. 2058/19 
 

 
07/01/22 – 11:00 π.μ. 

 
Ακρόαση  
 

 
Γεν. Αιτ. 225/20 
 

 
08/12/21  

 
Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί εντός 30 
ημερών από σήμερα 
 

 
Αγ. 803/17 

 
20/05/22 – 11:00 π.μ. 

 
Ακρόαση  
 

 
Αγ. 1791/19 

 
19/05/22 – 11:00 π.μ. 
 

 
Το αίτημα εγκρίνεται η αγωγή ορίζεται 
για ακρόαση 
Έξοδα στην πορεία 
 

 
Αγ. 2223/16 

 
 

 
Η αγωγή και η ανταπαίτηση 
αποσύρονται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα 
Αναφορικά με την ενάγουσα 1 εξ 
ανταπαιτήσεως ενάγουσα κάθε πλευρά 
τα έξοδα της, αναφορικά με τον 
εναγόμενο 2 επιδικάζονται €800 έξοδα 
υπέρ του.   
 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 


