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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  
 

 
Αγ. 2240/1993 
 

(α) Εκδίδεται Διάταγμα ως το Α της αίτησης ημερομηνίας 
10/9/2021, το ΜΕΜΟ ανανεώνεται για 10 έτη από 16/12/2021 
 
(β) Δίδονται Οδηγίες για επίδοση της αίτησης για άδεια 
εκτέλεσης στους Εναγόμενους / Καθ’ ων η αίτηση. Ορίζεται 
προς τούτο στις 15/12/2021 και ώρα 8:30 π.μ. 

 
Αγ. 505/2014 
 

Λόγω του ότι ο κ. Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. θα πρέπει να 
παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με τους νέους Θεσμούς 
Πολιτικής Δικονομίας, η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 



ορίζεται για Οδηγίες στις 17/1/2022 και ώρα 9 π.μ. Σημερινά 
έξοδα στη πορεία. 

 
Αγ. 2520/2014 
 

Λόγω του ότι ο κ. Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. θα πρέπει να 
παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με τους νέους Θεσμούς 
Πολιτικής Δικονομίας, η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 26/11/2021 και ώρα 9 π.μ. Σημερινά 
έξοδα στη πορεία. 

 
Αγ. 5089/2014 
 

Η αίτηση ημερ. 13/4/2021 ορίζεται στις 27/1/2022 και ώρα 9 
π.μ. Ένσταση μέχρι τότε.  

 
Αγ. 801/2015 
 

Λόγω του ότι ο κ. Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. θα πρέπει να 
παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με τους νέους Θεσμούς 
Πολιτικής Δικονομίας, η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 16/2/2022 και ώρα 9 π.μ. Σημερινά 
έξοδα στη πορεία. 

 
Αγ. 2816/2016 
 

Λόγω του ότι ο κ. Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. θα πρέπει να 
παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με τους νέους Θεσμούς 
Πολιτικής Δικονομίας, η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 15/9/2022 και ώρα 11 π.μ. Έξοδα 
στη πορεία. 

 
 
Αγ. 2248/2016  
 

Λόγω του ότι ο κ. Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. θα πρέπει να 
παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με τους νέους Θεσμούς 
Πολιτικής Δικονομίας, η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 14/9/2022 και ώρα 11 π.μ. Έξοδα 
στη πορεία. 

 
Αγ. 3742/2016 
 

Ενόψει των δηλώσεων των συνηγόρων, η αγωγή αποσύρεται 
και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Καμία Διαταγή 
για έξοδα.  

 
Αγ. 3614/2017 
 

Λόγω του ότι ο κ. Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. θα πρέπει να 
παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με τους νέους Θεσμούς 
Πολιτικής Δικονομίας, η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 19/9/2022 και ώρα 11 π.μ. Έξοδα 
στη πορεία.  

 
Αγ. 1535/2018 
 

Εκδίδεται εκ συμφώνου Διάταγμα ως η παράγραφος Α της 
αίτησης ημερομηνίας 27/7/2021. Τροποποιημένο Κλητήριο 
Ένταλμα να καταχωρηθεί και να παραδοθεί στην άλλη πλευρά 
εντός 15 ημερών από την σύνταξη του Διατάγματος. Να 
ακολουθήσει η Υπεράσπιση εντός 15 ημερών. Κατά τα λοιπά 
να ακολουθηθούν οι θεσμοί. 
 
Η σύνταξη του διατάγματος να ζητηθεί εντός 10 ημερών από 
σήμερα. 
 
Καμία Διαταγή για έξοδα. 
 

 
Αγ. 1801/2018 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 9/12/2021 και ώρα 9 π.μ. 
Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων των Εναγομένων να 
καταχωρηθεί μέχρι τότε. Τελευταία παράταση χρόνου.  

 
Αγ. 2484/2018 

 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 



 

 
Αγ. 3122/2018 
 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 17/11/2022 και ώρα 11 
π.μ. 

 
 
Αγ. 3540/2018 
 

Λόγω του ότι ο κ. Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. θα πρέπει να 
παρακολουθήσει σεμινάριο αναφορικά με τους νέους Θεσμούς 
Πολιτικής Δικονομίας, η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 18/11/2022 και ώρα 11 π.μ. Έξοδα 
στη πορεία. 

 
Αγ. 2535/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 22/11/2022 και ώρα 11 
π.μ. Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση του 
Ονομαστικού Καταλόγου Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας 
των Εναγομένων για περίοδο 60 ημερών από σήμερα.  

 
Αγ. 226/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα Αποκάλυψης Εγγράφων. 
Οι Ένορκες Δηλώσεις Αποκάλυψης Εγγράφων να 
καταχωρηθούν εντός 90 ημερών από σήμερα.  

 
Αγ. 2397/2020 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 12/05/2021 ορίζεται για Οδηγίες στις 
17/1/2022 και ώρα 9 π.μ. Τυχόν ένσταση μέχρι τότε.  

 
Αγ. 2846/2020 
 

Εκδίδεται εκ συμφώνου Διάταγμα ως ακολούθως: 
 
Οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν την Έκθεση Απαίτησης τους 
εναντίον του Τριτοδιάδικου  και αντίγραφο αυτής να δοθεί στον 
συνήγορο του Τριτοδιάδικου  μέσα σε 45 ημέρες από σήμερα. 
Να ακολουθήσει η καταχώρηση της Υπεράσπισης του 
Τριτοδιαδίκου  μέσα σε 45 ημέρες από την παράδοση σε 
αυτόν της Έκθεσης Απαίτησης. Αν χρειάζεται να ακολουθήσει 
καταχώρηση Απάντησης στην Υπεράσπιση αυτή να 
καταχωρηθεί εντός περαιτέρω 15 ημερών. 
 
Αντίγραφα των πιο πάνω δικογράφων να δίνονται και στον 
Ενάγοντα. 
 
Περαιτέρω εκδίδεται Διάταγμα με το οποίο διατάζεται όπως το 
ζήτημα της ευθύνης του προσεπικληθέντα τριτοδιάδικου να 
αποζημιώσει και/ή να καλύψει και/ή να συνεισφέρει στους 
Εναγόμενους και/ή έναντι των Εναγομένων και/ή δια τους 
Εναγόμενους έναντι του Ενάγοντος, αποφασιστεί από το 
Δικαστήριο, σε έκταση τέτοια, μετά την ακρόαση της αγωγής.  
 
Τα έξοδα της παρούσας αίτησης στην πορεία της δίκης. 
 
Η Αγωγή και οι Κλήσεις για Οδηγίες παραμένουν για Οδηγίες 
στις 16/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
 

 
Αγ. 2848/2020 
 

Εκδίδεται εκ συμφώνου Διάταγμα ως ακολούθως: 
 
Οι Εναγόμενοι να καταχωρήσουν την Έκθεση Απαίτησης τους 
εναντίον του Τριτοδιάδικου  και αντίγραφο αυτής να δοθεί στον 



συνήγορο του Τριτοδιάδικου  μέσα σε 45 ημέρες από σήμερα. 
Να ακολουθήσει η καταχώρηση της Υπεράσπισης του 
Τριτοδιαδίκου  μέσα σε 45 ημέρες από την παράδοση σε 
αυτόν της Έκθεσης Απαίτησης. Αν χρειάζεται να ακολουθήσει 
καταχώρηση Απάντησης στην Υπεράσπιση αυτή να 
καταχωρηθεί εντός περαιτέρω 15 ημερών. 
 
Αντίγραφα των πιο πάνω δικογράφων να δίνονται και στον 
Ενάγοντα. 
 
Περαιτέρω εκδίδεται Διάταγμα με το οποίο διατάζεται όπως το 
ζήτημα της ευθύνης του προσεπικληθέντα τριτοδιάδικου να 
αποζημιώσει και/ή να καλύψει και/ή να συνεισφέρει στους 
Εναγόμενους και/ή έναντι των Εναγομένων και/ή δια τους 
Εναγόμενους έναντι του Ενάγοντος, αποφασιστεί από το 
Δικαστήριο, σε έκταση τέτοια, μετά την ακρόαση της αγωγής.  
 
Τα έξοδα της παρούσας αίτησης στην πορεία της δίκης. 
 
Η Αγωγή και οι Κλήσεις για Οδηγίες παραμένουν για Οδηγίες 
στις 16/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
 

 
Αγ. 2975/2020 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 23/3/2021 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας Αιτήτριας.  

 
Αγ. 407/2021 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16/2/2022 και ώρα 9 π.μ.  
Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα Αποκάλυψης και 
Ανταλλαγής Εγγράφων. Οι Ένορκες Δηλώσεις Αποκάλυψης 
Εγγράφων να καταχωρηθούν εντός 90 ημερών από σήμερα. 
Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος να λάβει χώρα και η 
ανταλλαγή των εγγράφων.  
 
Περαιτέρω εκδίδεται Διάταγμα για την παροχή λεπτομερειών 
ως το αίτημα 1 του Παραρτήματος Τύπος 25 των Εναγόντων. 
Συμμόρφωση από τους Εναγόμενους εντός 30 ημερών από 
σήμερα.   

 
Αγ. 1320/2021 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 16/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων. Ένορκες Δηλώσεις Αποκάλυψης 
Εγγράφων να καταχωρηθούν εντός 90 ημερών από σήμερα.  

 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 


