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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: 

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ 

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

Γ. Α. 237/2010 
 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 17/9/20 ορίζεται για Οδηγίες στις 9/2/22 
και ώρα 9 π.μ. Ο συνήγορος των Καθ’ ών η αίτηση 
αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει 
 

Γ. Α. 1524/2011 
 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 1/2/20 ορίζεται για Οδηγίες στις 9/2/22 
και ώρα 9 π.μ. Ο συνήγορος των Καθ’ ών η αίτηση 
αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει 
 



Γ. Α. 1921/2013 Η αίτηση ημερομηνίας 16/6/20 ορίζεται για Οδηγίες στις 
9/2/2/22 και ώρα 9 π.μ. Ο συνήγορος των Καθ’ ών η αίτηση 
αναλαμβάνει να τους παρουσιάσει 
 

Αγ. 9159/2010 
 

Εκδίδεται Διάταγμα ως η αίτηση ημερομηνίας 1/9/21. Καμία 
διαταγή για έξοδα 
 

Αγ. 2366/2013 
 

Α: Αίτηση ημερομηνίας 28/9/21: Εκδίδεται Διάταγμα ως το Α 
της αίτησης. Η επίδοση να γίνει και με τους 2 τρόπους. Τα 
έξοδα επιφυλάσσονται  
 
Β: Αίτηση ημερομηνίας 27/2/20: Ορίζεται στις 14/2/22 και ώρα 
8:30 π.μ. για επίδοση 
 

Αγ. 5743/2013 Η αίτηση ημερομηνίας 1/9/21 ορίζεται για επίδοση στις 14/2/22 
και ώρα 8:30 π.μ. 
 

Αγ. 2714/2014 Οι αιτήσεις ημερομηνίας 23/4/21, 28/4/21 και 20/10/21 
ορίζονται για Οδηγίες στις 21/1/22 και ώρα 9 π.μ. Τυχόν 
ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε 
 

Αγ. 2821/2014 
 

Το αίτημα εγκρίνεται. Η Ακρόαση αναβάλλεται. Η Αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 28/1/22 και ώρα 8:30 π.μ. για 
προγραμματισμό της Ακρόαση. Σημερινά έξοδα στην πορεία 
σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγομένων 
 

Αγ. 5059/2014 
 

Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται. Η Αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 28/4/22 και ώρα 11 π.μ. 
 

Αγ. 1241/2015 Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται κα η Αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 29/4/22 και ώρα 11 π.μ. Έξοδα στην 
πορεία 
 

Αγ. 6962/2015 
 

Ενόψει των δηλώσεων των συνηγόρων, η αγωγή αποσύρεται 
και απορρίπτεται ανεπιφύλακτα ως εξωδίκως διευθετηθείσα. 
Κάθε πλευρά τα έξοδα της. τυχόν προηγούμενες διαταγές για 
έξοδα ακυρώνονται 
 

Αγ. 5610/2015 
 

Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται. Η Αγωγή 
ορίζεται για Ακρόαση στις 11/5/22 και ώρα 11 π.μ. 
 

Αγ. 5321/2016 Ενόψει των όσων αναφέρονται η Ακρόαση αναβάλλεται και η 
Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 8/2/22 και ώρα 9 π.μ. 
 

Αγ. 1253/2016 
 

Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται. Η Αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες στις 8/2/22 και ώρα 9 π.μ. 
 

Αγ. 2927/2016 
 

Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται. Η Αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 8/6/22 και ώρα 11 π.μ. 



Έξοδα στην πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των 
εναγομένων 
 

 
Αγ. 4344/2017 
 

 
Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται. Η Αγωγή 
ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 11/10/22 και ώρα 11 π.μ. 
Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον των εναγόντων 
 

Αγ. 2798/2017 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 8/3/2020 και ώρα 9 π.μ. 
Συμπληρωματικοί Καταλόγοι Μαρτύρων και Συνόψεις 
Μαρτυρίας μέχρι τότε  
 

Αγ. 1248/2018 
 

Το Ε/Σ στην αίτηση ημερομηνίας 24/11/20 ορίζεται εκ νέου για 
έλεγχο στις 21/2/22 και ώρα 8:30 π.μ.  
 

Αγ. 2416/2018 
 

Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται η Αγωγή ορίζεται 
εκ νέου για Ακρόαση στις 14/12/22 και ώρα 11 π.μ. 
 

Αγ. 217/2018 
 

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 2/3/22. Ο χρόνος 
καταχώρησης της έγγραφης μαρτυρίας των εναγόντων 
παρατείνεται μέχρι τις 19/10/21. Δίδεται παράταση χρόνου 
καταχώρησης της έγγραφης μαρτυρίας των εναγομένων για 
περίοδο 60 ημερών από σήμερα. 
 

Αγ. 3310/2019 
 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 13/12/22 και ώρα 11 π.μ. 

Αγ. 1371/2019 Η αίτηση ημερομηνίας 16/9/20 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ των εναγομένων 4 αιτητών και εναντίον των 
εναγόντων καθ’ ών η αίτηση. Να ακολουθηθούν οι θεσμοί για 
την συμπλήρωση των δικογράφων 
 

Αγ. 3099/2020 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 8/3/22 και ώρα 9 π.μ. 
Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να καταχωρηθεί 
εντός 60 ημερών από σήμερα 
 

 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 


