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15 / 11 /2021 

 

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  
 

 
Παρ. 1/2019 
 

Η παραπομπή ορίζεται για Οδηγίες στις 10/12/2021 και ώρα 
8:30 π.μ. Η αποκάλυψη εγγράφων της Αποζημιώσας Αρχής 
να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από σήμερα.  

 
Γ. Α. 93/2020 
 

Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 27/1/2022 και ώρα 9 π.μ. 
ούτως ώστε να προγραμματιστεί για Ακρόαση.   

 
Γ. Α. 307/2020 
 

 
Η αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 21/1/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 



 
Ετ. 799/2021 
 

 
Θα ενημερωθείτε μέσω ηλ. Ταχυδρομείου. 

 
Ετ. 800/2021 
 

 
Θα ενημερωθείτε μέσω ηλ. Ταχυδρομείου. 

 
Αίτ. Έφ. 316Α/21 
 

Οι αγορεύσεις έχουν ληφθεί μέσω ηλ. ταχυδρομείου. Η 
απόφαση επιφυλάσσεται και θα εκδοθεί στις 19/11/2021, ώρα 
8:30 μ.μ. Θα αποσταλεί στους διάδικους μέσω ηλ. 
ταχυδρομείου.  

 
Αγ. 10771/2010 
 

Παραμένει στις 16/11/2021 για Οδηγίες. Δεν εντοπίζεται η 
Ένορκη Δήλωση επίδοσης της αίτησης στο Κτηματολόγιο.  
 

 
Αγ. 493/2014 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 14/2/2022 και ώρα 11 π.μ. 

 
Αγ. 2582/2014 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 8/12/2021 και ώρα 8:30 π.μ. 

 
Αγ. 3250/2014 
 

 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 17/1/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 

 
Αγ. 5022/2014 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 5/4/2022 και ώρα 11 π.μ. 

 
Αγ. 7965/2014 
 

Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 
12/4/2022 και ώρα 11 π.μ. (προηγείται παλαιότερη). 

 
Αγ. 2341/2015 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 31/1/2022 και ώρα 8:30 π.μ. Έξοδα 
στη πορεία.  

 
Αγ. 2944/2015 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 17/2/21 ορίζεται για Επίδοση στις 
25/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 

 
Αγ. 4968/2015 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 3/5/2022 και ώρα 11 π.μ. 

 
Αγ. 7031/2015 
 

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

 
Αγ. 6057/2016 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 6/5/2022 και ώρα 11 π.μ. 
Καμία Διαταγή για έξοδα.  

 
Αγ. 343/2017 
 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 27/9/2022 και ώρα 11 π.μ. 
Καμία Διαταγή για έξοδα. 

  



Αγ. 2197/2017 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 17/1/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 

 
Αγ. 3087/2017 
 

 
Το αίτημα εγκρίνεται. Η ακρόαση αναβάλλεται. Η αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 18/10/2022 και ώρα 11 π.μ. 
Έξοδα στη πορεία.  
 

Αγ. 1860/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 21/10/2022 και ώρα 11 
π.μ. 

 
Αγ. 2208/2018 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 9 π.μ. 
Δίδεται παράταση χρόνου για την λήψη των αναγκαίων 
διαβημάτων (αποκάλυψη και ΟΚΜ) μέχρι τότε.  

 
Αγ. 3013/2018 
 

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

 
Αγ. 275/2019 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 21/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση Ένορκης 
Δήλωσης Αποκάλυψης Εγγράφων από τους Εναγόμενους για 
περίοδο 45 ημερών από σήμερα. 

 
Αγ. 540/2019 
 

Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες στις 25/11/2021 και ώρα 9 
π.μ. με σκοπό τη δήλωση παραδεκτών γεγονότων. Απαιτείται 
η φυσική παρουσία των συνηγόρων.   

 
Αγ. 731/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση Ον. Καταλόγου 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας, για την παροχή των 
λεπτομερειών μέχρι τότε.   

 
Αγ. 810/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται Οδηγίες για την καταχώρηση Ον. Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από όλους τους διάδικους 
εντός 90 ημερών από σήμερα.  

 
Αγ. 1242/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται Οδηγίες για την καταχώρηση Ον. Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από όλους τους διάδικους 
εντός 90 ημερών από σήμερα. 

 
Αγ. 2966/2019 
 

 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 19/10/2022 και ώρα 11 
π.μ. 

 
Αγ. 2968/2019 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 21/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση Ένορκης 
Δήλωσης Αποκάλυψης Εγγράφων από τον Ενάγοντα για 
περίοδο 45 ημερών από σήμερα. 

 
Αγ. 3360/2019 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται Οδηγίες για την καταχώρηση Ον. Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από όλους τους διάδικους 
εντός 90 ημερών από σήμερα. 

 
Αγ. 33/2020 
 

Η αγωγή και η κλήση για Οδηγίες ημερ. 29/4/2021 ορίζονται 
για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. Δίδεται παράταση 
χρόνου για την καταχώρηση Κλ. Οδηγιών από τον Εναγόμενο 
για περίοδο 30 ημερών από σήμερα. Η Κλ. Για Οδηγίες του 
Εναγόμενου να οριστεί στις 3/3/2022.   



 
Αγ. 73/2020  
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 27/1/2022 και ώρα 8:30 π.μ.  
Δίδονται Οδηγίες στο Πρωτοκολλητείο όπως κατά την πιο 
πάνω ημερομηνία ο φάκελος τεθεί ενώπιον του κ. Μ 
Χριστοδούλου, Ε.Δ. 

 
Αγ. 757/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται Οδηγίες για την καταχώρηση Ον. Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από όλους τους διάδικους 
εντός 90 ημερών από σήμερα. 

 
Αγ. 1327/2020 
 

 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 24/10/2022 και ώρα 11 
π.μ. 
  

 
Αγ. 3231/2020 
 

Η αγωγή και η Κλήση για Οδηγίες της Ενάγουσας ορίζονται για 
Οδηγίες στις 24/1/2022 και ώρα 9 π.μ. Δίδεται παράταση 
χρόνου καταχώρησης του Παραρτήματος των Εναγομένων για 
περίοδο 30 ημερών από σήμερα.  

 
Αγ. 3332/2020 
 

Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 14/1/2022 και ώρα 8:30 
π.μ. Η Υπεράσπιση να καταχωρηθεί 5 ημέρες προηγουμένως. 

 
Αγ. 3529/2020 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 1/2/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
δίδεται παράταση χρόνου για την καταχώρηση Ενόρκων 
Δηλώσεων Αποκάλυψης Εγγράφων των Εναγομένων 1 και 2 
για περίοδο 45 ημερών από σήμερα. 

 
Αγ. 3540/2020 
 

Δεν εντοπίζεται ο φάκελος. Παρακαλώ αποταθείτε στο 
Πρωτοκολλητείο ούτως ώστε να τεθεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου και να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.  

 
Αγ. 3769/2020 
 

Η αίτηση ημερ. 19/5/2021 αποσύρεται και απορρίπτεται με 
έξοδα υπέρ του Ενάγοντα.  

 
Αγ. 32/2021 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Δίδονται Οδηγίες για την καταχώρηση Ον. Καταλόγων 
Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας από όλους τους διάδικους 
εντός 90 ημερών από σήμερα. 

 
Αγ. 958/2021 
 

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 3/3/2022 και ώρα 8:30 π.μ. 
Εκδίδονται εκατέρωθεν Διατάγματα Αποκάλυψης Εγγράφων. 
Οι Ένορκες Δηλώσεις Αποκάλυψης Εγγράφων να 
καταχωρηθούν εντός 90 ημερών από σήμερα. Έξοδα στη 
πορεία. 

 
Αγ. 1579/2021 
 

 
Θα ενημερωθείτε μέσω ηλ. Ταχυδρομείου.  
 

 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 


