
 
 

Ε.Δ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Π.Ε.Δ. 

 

Βάσει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 

Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 (Ε.Ε.Δ.4137 ημερ. 17.9.21) οι πιο 

κάτω υποθέσεις της δικασίμου 4.10.21 έτυχαν χειρισμού στην απουσία των 

μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν εμπρόθεσμα 

ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 4.10.21 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 1790/13 Στη βάση των αιτημάτων επαναορίζεται για ακρόαση 

στις 22.10.21 και ώραν 11:00 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία.  

Αγ. 7793/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 14.12.21 στις 10:30 π.μ. 

Χωρίς έξοδα.  

Αγ. 5200/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.1.22 στις 10:30 π.μ. 

Χωρίς έξοδα. 

Αγ. 1423/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 6.12.21 και ώραν 8:45 π.μ. 

Αποκάλυψη Εναγόντων και επιθεώρηση εγγράφων 

εντός 21 ημερών από σήμερα. Κατάλογος και 

Σύνοψη εκ μέρους Εναγόντων εντός 30 ημερών από 

σήμερα και εκ μέρους Εναγομένων εντός περαιτέρω 

30 ημερών.  

Αγ. 1498/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 8.11.21 στις 8:45 π.μ. η 

κλήση οδηγιών για Εναγομένους 1, 2 και 3.  

Αγ. 1649/19 Ορίζεται για ακρόαση στις 4.2.22 στις 10:30 π.μ. 

Ένορκη αποκάλυψη, κατάλογος και σύνοψη 



 
 

Εναγομένων εντός ΔΥΟ μηνών από σήμερα. Έξοδα 

στην πορεία.  

Αγ. 1988/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 7.12.21 και ώραν 8:45 π.μ. 

Αποκάλυψη Εναγομένων εντός 21 ημερών από 

σήμερα. Κατάλογος και Σύνοψη εκ μέρους 

Εναγόντων εντός 30 ημερών από σήμερα και εκ 

μέρους Εναγομένων εντός περαιτέρω 30 ημερών.  

Αγ. 3104/19 Ορίζεται για οδηγίες στις 8.12.21 και ώραν 8:45 π.μ. 

Αποκαλύψεις εκατέρωθεν εντός 21 ημερών από 

σήμερα. Κατάλογος και Σύνοψη εκ μέρους 

Εναγόντων εντός 30 ημερών από σήμερα και εκ 

μέρους Εναγομένων εντός περαιτέρω 30 ημερών.  

Αγ. 1174/20 Ορίζεται για οδηγίες στις 9.12.21 και ώραν 8:45 π.μ. 

Αποκάλυψη Εναγόντων και επιθεώρηση εγγράφων 

εντός 21 ημερών από σήμερα. Κατάλογος και 

Σύνοψη εκ μέρους Εναγόντων εντός 30 ημερών από 

σήμερα και εκ μέρους Εναγομένων εντός περαιτέρω 

30 ημερών. 

Αγ. 1921/20 Η αίτηση ημερ. 16.9.20 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Ενάγουσας.  

Αγ. 1934/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 14.2.22 στις 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 2517/20 Η αίτηση ημερ. 24.5.21 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

της Ενάγουσας.  

Αγ. 123/21 Ορίζεται για απόδειξη στις 8.11.21 στις 8:45 π.μ. 

εκτός αν Ε/Υ καταχωριστεί ΤΡΕΙΣ μέρες 

προηγουμένως.  

Αγ. 1847/21 Ενόψει της απουσίας των Εναγομένων 1 και 7 



 
 

εκδίδονται στη βάση της αίτησης ημερ. 26.7.21 

εναντίον της Εναγομένης 1 διατάγματα ως οι §§Γ, Δ, 

Ε, Κ και Μ και εναντίον της Εναγομένης 7 

διατάγματα ως οι §§Γ, Δ, Ε και Κ και στις δύο 

περιπτώσεις με την εγγύηση που έχει ήδη 

υπογραφεί εκ μέρους των Εναγόντων. Έξοδα υπέρ 

Αιτητών ως θα υπολογισθούν. Για τους Εναγόμενους 

2, 4 και 6 η αίτηση ορίζεται για προγραμματισμό στις 

4.11.21. Ένσταση τους μέχρι τότε. Έξοδα όχι εις 

βάρος Αιτητών.  

Αίτ. Ετ. 554/17 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.2.22 και ώραν 10:30 

π.μ. για τους Καθ’ ων 1, 4 και 7. Τυχόν ενστάσεις να 

καταχωριστούν τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Χωρίς 

έξοδα.  

Αίτ. Ετ. 583/21 Στην αίτηση οδηγιών εκδίδονται διατάγματα ως η 

§Α(α) και (β). Η κυρίως αίτηση ορίζεται σήμερα 

(11:00π.μ.). Στην κυρίως αίτηση εκδίδονται 

διατάγματα ως οι §§Α, Β και Γ. Χωρίς έξοδα.  

 

/Σ.Θ. 


