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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  
 

Γ. Α. 1278/2013 
 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 6/2/20 παραμένει για Οδηγίες στις 
9/2/22 και ώρα 8:30 π.μ. Οι συνήγοροι του Καθ’ ού η αίτηση 
αναλαμβάνουν να τον παρουσιάσουν εκείνη την ημέρα 
 

Γ. Α. 169/21 
 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 21/5/2021 ορίζεται για Οδηγίες στις 
27/1/21 με σκοπό τον προγραμματισμό ημερομηνίας 
Ακρόασης της . 

Αγ. 7356/2003 Η αίτηση ημερομηνίας 6/4/21 ορίζεται για επίδοση στις 24/2/22 
και ώρα 8:30 π.μ. 



Αγ. 5434/2011 
 

Εκδίδεται Διάταγμα ως η αίτηση. Καμία διαταγή για έξοδα 
 

Αγ. 1327/2014 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 25/2/22 και ώρα 9 π.μ. 
 

Αγ. 319/2014 
 

Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται και η Αγωγή 
ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς διευθέτησης στις 9/3/22 και 
ώρα 8:30 π.μ. Έξοδα υπέρ των εναγόντων 
 

Αγ. 5190/2014 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 14/6/22 και ώρα 11 π.μ.  
 

Αγ. 1278/2015 Το αίτημα εγκρίνεται η Ακρόαση αναβάλλεται η Αγωγή ορίζεται 
για Οδηγίες στις 21/2/22 και ώρα 9 π.μ. Σημερινά έξοδα στην 
πορεία σε καμία περίπτωση εναντίον των εναγόντων  
 

Αγ. 3818/2016 Η αίτηση ημερομηνίας 2/6/21 ορίζεται στις 23/2/22 και ώρα 
8:30 π.μ. για έλεγχο του Ε/Σ 
 

Αγ. 1884/2016 
 

Η Αγωγή παραμένει για Οδηγίες στις 22/2/22 και ώρα 8:30 
π.μ. 
 

Αγ. 1116/2018 
 

Η αίτηση ημερομηνίας 2/6/21 ορίζεται στις 23/2/22 και ώρα 
8:30 π.μ. για έλεγχο του Ε/Σ 
 

Αγ. 3065/2018 Η αίτηση ημερομηνίας 9/7/20 ορίζεται για Ακρόαση με Γραπτές 
Αγορεύσεις στις 28/1/22 και ώρα 9 π.μ.  
 

Αγ. 1953/2018 
 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 3/10/22 και ώρα 11 π.μ. 
Έξοδα στην πορεία 
 

Αγ. 73/2019 
 

Η απόφαση επιφυλάσσεται 

Αγ. 2864/2020 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 10/3/22. Δίδονται οδηγίες 
για καταχώρηση καταλόγου μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας 
 

Αγ. 1235/2021 Η Αίτηση ημερομηνίας 6/9/21 ορίζεται για Απόδειξη στις 9/2/22 
και ώρα 8:30 π.μ. Υπεράσπιση 5 μέρες πρίν 
 

 

 

 

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

Β. Α. Λοΐζου, Ε.Δ. 

 


