
Ε.Δ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Π.Ε.Δ. 

 

Βάσει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 

Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 (Ε.Ε.Δ.4137 ημερ. 17.9.21) οι πιο 

κάτω υποθέσεις της δικασίμου 4.11.21 έτυχαν χειρισμού στην απουσία των 

μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν εμπρόθεσμα 

ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 4.11.21 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 656/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 14.3.22 και ώραν 10:30 π.μ.  

Αγ. 2220/16 Η αίτηση τροποποίησης ορίζεται για ακρόαση στις 

18.1.22 και ώραν 8:45 π.μ. Τυχόν ένσταση 

τουλάχιστον 10 μέρες προηγουμένως. Έξοδα όχι εις 

βάρος των Αιτητών. Εάν εν τέλει δεν θα καταχωριστεί 

ένσταση αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και η αίτηση θα 

διεκπεραιωθεί στις 18.11.21 με την έκδοση του 

σχετικού διατάγματος. Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση 

στις 21.3.22 και ώραν 10:30 π.μ.  

Αγ. 3346/18 Η αίτηση ημερ. 2.6.21 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

των Αιτητών. Η αγωγή και ανταπαίτηση ορίζονται για 

ακρόαση στις 11.4.22 και ώραν 10:30 π.μ. Ένορκη 

Αποκάλυψη, Κατάλογος και Σύνοψη των Εξ 

Ανταπαιτήσεων Εναγομένων 2-9 να καταχωριστούν 

εντός δύο μηνών από σήμερα.  

Αγ. 3009/20 Εκδίδεται διάταγμα ως η §Α της αίτησης αλλά ο 

χρόνος θα είναι 30 ημέρες από σήμερα. Χωρίς έξοδα.  

Αγ. 1847/21 Στην αίτηση των Εναγόντων ημερ. 15.10.21 εκδίδονται 

διατάγματα ως οι §§1-4 αυτής. Έξοδα στην πορεία 



αλλά όχι εις βάρος Εναγόντων. Η ημερομηνία 26.11.21 

ακυρώνεται. Η αίτηση ημερ. 26.7.21 ορίζεται σε σχέση 

με τους Εναγόμενους 2, 4 και 6 – Καθ’ ων για ακρόαση 

στις 27.1.22 και ώραν 8:45 π.μ. με γραπτές 

αγορεύσεις. Έξοδα όχι εις βάρος Αιτητών. Η Ένσταση 

των Εναγομένων 2, 4 και 6 να καταχωριστεί εντός 45 

ημερών από σήμερα.  

Γ.Α. 119/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 20.1.22 και ώραν 8:45 π.μ. 

Ένσταση από τον Γενικόν Εισαγγελέα τουλάχιστον 10 

ημέρες προηγουμένως. Έξοδα όχι εις βάρος Αιτήτριας.  

Γ.Α. 125/21 Η αίτηση ημερ. 22.4.21 για i/o ορίζεται για ακρόαση. 

Την 1.2.22 και ώραν 8:45 π.μ. Τυχόν αίτηση για σ.έ.δ. 

να καταχωριστεί το αργότερο μέχρι 3.12.21 και να 

οριστεί στις 15.12.21 για ακρόαση στις 8:45 π.μ.  

 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 


