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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  
 

 
Αίτ. Έφ. 119/2021 
 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/1/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Ενστάσεις από τους Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 μέχρι τότε. 
Σημερινά έξοδα στη πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον του 
Αιτητή.  

 
Ετ. 655/2021 
 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 17/1/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Ένσταση μέχρι τότε. Σημερινά έξοδα στη πορεία, σε καμία 
περίπτωση εναντίον των Αιτητών.  

 
Αγ. 1678/2011 

Η αίτηση ημερομηνίας 21/7/2020 ορίζεται για Ακρόαση (Γρ. 
Αγορεύσεις) στις 27/1/2022 και ώρα 9 π.μ. Τυχόν ένσταση να 



 καταχωρηθεί 15 ημέρες προηγουμένως.  

 
Αγ. 6732/2014 
 

 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 14/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 

 
Αγ. 516/2015 
 

 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 14/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 

 
Αγ. 3179/2015 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 14/2/2022 και ώρα 9 π.μ. Τα 
σημερινά έξοδα θα είναι στη πορεία, σε καμία περίπτωση 
εναντίον της Εναγόμενης.  

 
Αγ. 1989/2017 
 

Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για 
Ακρόαση στις 2/11/2022 και ώρα 11 π.μ. Έξοδα στη πορεία.  

 
 
 
Αγ. 1188/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 14/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση της Ένορκης 
Δήλωσης Αποκάλυψης Εγγράφων των Εναγομένων για 
περίοδο 45 ημερών από σήμερα (τελευταία φορά). 
Ονομαστικοί Κατάλογοι Μαρτύρων και Συνόψεις Μαρτυρίας να 
καταχωρηθούν από τους διάδικους εντός 90 ημερών από 
σήμερα.  

 
 
Αγ. 2069/2019 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση (Τελικές Γρ. Αγορεύσεις) στις 
22/2/2022 και ώρα 9 π.μ. Δίδεται παράταση χρόνου για την 
καταχώρηση της Έγγραφης Μαρτυρίας της Εναγόμενης για 
περίοδο 45 ημερών από σήμερα.Σημερινά έξοδα στη πορεία, 
σε καμία περίπτωση εναντίον του Ενάγοντα.  

 
Αγ. 2449/2019 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 10/9/2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 
25/11/2021 και ώρα 9 π.μ. 

 
Αγ. 2591/2019 
 

 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 1/11/2022 και ώρα 11 π.μ. 

 
 
 
Αγ. 3070/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
Εκδίδονται Διατάγματα Αποκάλυψης και Ανταλλαγής 
Εγγράφων για όλους τους διάδικους. Συμμόρφωση εντός 90 
ημερών από σήμερα.  
 
Οι Οδηγίες του Δικαστηρίου εκδίδονται στην βάση τόσο της 
Κλήσης για Οδηγίες 30/6/2021 όσο και της Κλήσης για Οδηγίες 
2/7/2021.    

 
Αγ. 217/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
Δίδεται παράταση χρόνου για καταχώρηση Ενόρκων 
Δηλώσεων Αποκάλυψης Εγγράφων στους διάδικους για 
περίοδο 90 ημερών από σήμερα.  

 
Αγ. 415/2020 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 22/7/2021 ορίζεται για Επίδοση στις 
15/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 

 
Αγ. 468/2020 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση της Ένορκης 



 Δήλωσης Αποκάλυψης Εγγράφων της Εναγόμενης 1 για 
περίοδο 45 ημερών από σήμερα (τελευταία φορά). Δίδονται 
περαιτέρω οδηγίες για την καταχώρηση Ονομαστικών 
Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από όλους 
τους διάδικους. Συμμόρφωση εντός 90 ημερών από σήμερα.  
 
Τα σημερινά έξοδα είναι στην πορεία, σε καμία περίπτωση 
εναντίον της Ενάγουσας και της Εναγόμενης 2. Μεταξύ 
Ενάγουσας και Εναγόμενης 2 έξοδα στη πορεία.  

 
Αγ. 648/2020 
 

Ενόψει του ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των μερών ως 
προς το αίτημα τους, η αγωγή παραμένει για Οδηγίες στις 
9/11/2022 και ώρα 10 π.μ. Καλούνται οι συνήγοροι που 
χειρίζονται την υπόθεση να εμφανιστούν ενώπιον του 
Δικαστηρίου κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα.  

 
Αγ. 998/2020 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 21/7/2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 
17/1/2022 και ώρα 9 π.μ. Η Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 5 
ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στη πορεία της αίτησης.  

 
Αγ. 2896/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15/2/2022 και ώρα 9 π.μ. Οι 
διάδικοι να καταχωρήσουν Ονομαστικούς Καταλόγους 
Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας εντός 90 ημερών από 
σήμερα.  

 
Αγ. 709/2021 
 

(α) Η αίτηση ημερομηνίας 6/5/2021 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων – Αιτητών και 
εναντίον των Εναγομένων 1 και 3 – Καθ’ ων η αίτηση.  
 
(β) Η αίτηση ημερομηνίας 6/5/2021 εναντίον των Εναγομένων 
2 και 4 ορίζεται για Απόδειξη στις 14/12/2021 και ώρα 9 π.μ. 
(Τελευταία φορά).  

 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 


