
 

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 1.3.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία των 

μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν εμπρόθεσμα 

ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 1.3.22 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 1090/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 12.5.22 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 6297/15 Ορίζεται για απόδειξη για τους Εναγομένους 2, 4 και 

5 στις 12.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. εκτός αν 

καταχωριστεί Ε/Υ τρεις μέρες προηγουμένως. 

Αγ. 6724/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 17.10.22 και ώρα 10:30 

π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

Αγ.  1921/20 Εκδίδονται διατάγματα για εκατέρωθεν αποκαλύψεις 

εγγράφων με ένορκες δηλώσεις οι οποίες να 

καταχωριστούν μέχρι τις 12.4.22 και ώρα 8:45 π.μ 

οπότε ορίζεται και η αγωγή για οδηγίες. Έξοδα στην 

πορεία.  

Αγ. 2972/20 Επιφυλάσσεται απόφαση στην αίτηση του 

Εναγομένου 3 ημερ. 15.11.21.  

Η αίτηση ημερ. 28.6.21 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Ενάγουσας και εις βάρος του Εναγομένου 12.  



Αγ. 1300/21 Η αίτηση ημερ. 17.1.22 εναντίον του Εναγομένου 5 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ Ενάγουσας και εις 

βάρος της Εναγομένης 5.  

Η αίτηση ημερ. 17.1.22 εναντίον των Εναγομένων 1-4 

ορίζεται για απόδειξη στις 12.4.22 και ώρα 8:45 π.μ 

εκτός εάν καταχωρίσουν Ε/Υ τρεις μέρες 

προηγουμένως.  

Αγ. 2178/21 Ορίζεται για απόδειξη στις 12.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

εκτός αν καταχωριστεί Ε/Υ τρεις μέρες 

προηγουμένως.  

Αγ. 2389/21 Η αίτηση ημερ. 17.1.22 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Ενάγουσας και εις βάρος Εναγομένων 1 και 3 έως 6.  

η ίδια αίτηση για τον Εναγόμενο 2 ορίζεται για 

απόδειξη στις 12.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. εκτός αν 

καταχωρίσει Ε/Υ τρεις μέρες προηγουμένως.  

Γ.Α. 125/21 Δίδεται άδεια και η κυρίως αίτηση (22.4.21) 

απορρίπτεται άνευ βλάβης οποιουδήποτε 

δικαιώματος περί καταχώρισης οποιωνδήποτε νέων 

διαδικασιών σε σχέση με την επίδικη διαφορά. 

Επιδικάζονται έξοδα προς όφελος των Καθ’ ων και τις 

βάρος των Αιτητών, ως αυτά θα υπολογιστούν συν 

ΦΠΑ.  

Γ.Α. 145/21 Δίδεται άδεια και η κυρίως αίτηση (10.5.21) 

απορρίπτεται. Κάθε πλευρά να καταβάλει τα δικά της 

έξοδα.  

Γ.Α. 42/22 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Ένσταση των Καθ’ ων μέχρι τότε.  

/Σ.Θ. 


