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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, την 8/11/2021 θα εκδοθούν οι ακόλουθες οδηγίες και 

έκαστη εξ αυτών θα ορισθεί ως ακολούθως: 

 

Αρ. Υπόθεσης Ημερομηνία, ώρα, σκοπός για τον οποίο ορίζεται η 
υπόθεση και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της  
 

 
Παρ. 38/2020 
 

Η αίτηση ημερ. 10/5/2021 ορίζεται για Απόδειξη την 28/1/2022 
και ώρα 9 π.μ. Η Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 5 
ημέρες προηγουμένως. 

 
Αγ. 7568/2011 
 

Αμφότερες οι αιτήσεις ημερ. 14/9/2021 ορίζονται για Οδηγίες 
στις 15/11/2021 και ώρα 9 π.μ.  
Σημειώνεται ότι δεν εντοπίζονται στο φάκελο του Δικαστηρίου: 
(α) η ε/δ επίδοσης της αίτησης στο Κτηματολόγιο και (β) η 
απάντηση του Κτηματολογίου.  

  



Αγ. 6747/2013 
 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 2/12/2021 και ώρα 8:30 π.μ. 
Οι συνήγοροι να είναι παρόντες κατά την εν λόγω ημερομηνία. 

 
Αγ. 2913/2014 
 

Ενόψει των δηλώσεων των συνηγόρων, η αγωγή αποσύρεται 
και απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά να 
επωμιστεί τα έξοδα της.  

 
Αγ. 2985/2014 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες την 27/1/2022 και ώρα 9 π.μ. 

 
Αγ. 41/2015 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ.   

 
Αγ. 6862/2015 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 13/5/2022 και ώρα 11 π.μ. 

 
Αγ. 7000/2015 
 

Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες στις 25/11/2021 και ώρα 9 
π.μ. Δεν εντοπίζεται η ειδοποίηση στην οποία αναφέρονται οι 
συνήγοροι. Δίδονται σχετικές οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο.  

 
Αγ. 18/2016 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 23/9/2022 και ώρα 11 π.μ. Καμία 
Διαταγή για έξοδα.  

 
Αγ. 989/2016 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 18/1/2022 και ώρα 9 π.μ. 

 
Αγ. 2817/2017 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 18/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων. Αποκάλυψη και Ανταλλαγή των 
Εγγράφων εντός 90 ημερών από 8/11/2021.  

 
Αγ. 3683/2017 
 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 
18/2/2022 και ώρα 9 π.μ.  

 
Αγ. 4395/2017 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 5/10/2022 και ώρα 11 π.μ. Τα έξοδα 
στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγομένων.  

 
Αγ. 1653/2018 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
(α) Δίδεται παράταση για την καταχώρηση της Ένορκης 
Δήλωσης Αποκάλυψης Εγγράφων των Εναγομένων για 
περίοδο 30 ημερών από 8/11/2021 (τελευταία παράταση).  
 
(β) Δίδεται παράταση για την καταχώρηση Ονομαστικών 
Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από τους 
διάδικους για περίοδο 60 ημερών από 8/11/2021.  

 
Αγ. 1658/2018 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 9 π.μ. 
(α) Δίδεται παράταση για την καταχώρηση της Ένορκης 
Δήλωσης Αποκάλυψης Εγγράφων των Εναγομένων για 
περίοδο 30 ημερών από 8/11/2021 (τελευταία παράταση).  
 
(β) Δίδεται παράταση για την καταχώρηση Ονομαστικών 
Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από τους 
διάδικους για περίοδο 60 ημερών από 8/11/2021. 



 
Αγ. 668/2019 
 

Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για 
Ακρόαση στις 6/12/2022 και ώρα 11 π.μ. Έξοδα στη πορεία.  

 
Αγ. 2059/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 13/4/2022 και ώρα 9 π.μ.  
Έγγραφη μαρτυρία των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός 60 
ημερών από 8/11/2021 και να παραδοθεί στην άλλη πλευρά. Η 
έγγραφη μαρτυρία των Εναγομένων να καταχωρηθεί εντός 
περαιτέρω 60 ημερών από την καταχώρηση και παράδοση της 
έγγραφης μαρτυρίας των Εναγόντων. Έξοδα στη πορεία.  

 
Αγ. 2063/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15/12/2021 και ώρα 9 π.μ. 
Δεν εντοπίζονται οι Ένορκες Δηλώσεις Αποκάλυψης στον 
φάκελο.  
 

 
Αγ. 2454/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται Οδηγίες στους διάδικους για καταχώρηση 
Ονομαστικών Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας 
εντός 90 ημερών από 8/11/2021.  

 
Αγ. 2700/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Ο χρόνος καταχώρησης των Ενόρκων δηλώσεων 
αποκάλυψης εγγράφων παρατείνεται για 60 ημέρες από 
8/11/2021.  

 
Αγ. 281/2020 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Ο χρόνος καταχώρησης των Ονομαστικών Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας παρατείνεται για 60 ημέρες 
από 8/11/2021.  

 
Αγ. 2852/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ονομαστικών Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από τους διάδικους εντός 
90 ημερών από 8/11/2021.  

 
Αγ. 3302/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ.  
 
Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση της Ένορκης 
Δήλωσης Αποκάλυψης Εγγράφων των Εναγομένων 1 και 2 για 
περίοδο 30 ημερών από 8/11/2021.  
 
Περαιτέρω δίδονται Οδηγίες για την καταχώρηση 
Ονομαστικών Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας 
από τους διάδικους εντός 90 ημερών από 8/11/2021. Έξοδα 
στη πορεία. 

 
Αγ. 2015/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται οδηγίες για καταχώρηση Ονομαστικών Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από τους διάδικους εντός 
90 ημερών από 8/11/2021. Έξοδα στη πορεία.  

 
Αγ. 3540/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα Αποκάλυψης και 
ανταλλαγής εγγράφων. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων να καταχωρηθούν εντός 90 ημερών από σήμερα. 
Έξοδα στην πορεία.  
Οποιαδήποτε ενδιάμεση αίτηση καταχωρηθεί να οριστεί την 
18/2/2022. Σημειώνεται περαιτέρω ότι δεν εντοπίζεται η Κλ. Για 



Οδηγίες των Εναγομένων.  

 
Αγ. 341/2021 
 

Η αίτηση ημερ. 18/5/2021 ορίζεται για Απόδειξη στις 17/1/2022 
και ώρα 9 π.μ. Η Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 5 ημέρες 
προηγουμένως. 

 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 


