
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 3.3.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία των 

μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν εμπρόθεσμα 

ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 3.3.22 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 3704/14 Δίδεται άδεια και η αγωγή απορρίπτεται 

ανεπιφύλακτα. Κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα 

της. Παλαιότερες διαταγές εξόδων ακυρώνονται.  

Αγ. 5072/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 19.5.22 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 3542/15 Ορίζεται για ακρόαση στις 10.6.22 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία.  

Αγ.  3831/15 Η αίτηση ημερ. 2.3.22 ορίζεται για επίδοση στις 

24.3.22 και ώρα 8:45 π.μ.  

Την ίδια μέρα και η αγωγή για οδηγίες.  

Αγ. 1128/17 Η αίτηση ημερ. 4.11.21 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Αιτητών.  

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 14.4.22 και ώρα 

8:45 π.μ.  

Αγ. 3625/17 Ορίζεται για οδηγίες για την Εναγόμενη 1 στις 14.4.22 

και ώρα 8:45 π.μ.  

Αγ. 2792/20 Ορίζεται για οδηγίες στις 12.5.22 και ώρα 8:45 π.μ. 



Αποκάλυψη Ενάγοντος, Κατάλογοι και Συνόψεις 

εκατέρωθεν να καταχωριστούν μέχρι τότε. Χωρίς 

έξοδα.  

Αγ.  2275/21 Ορίζεται για απόδειξη στις 14.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

για Εναγόμενους 1 έως 6 εκτός εάν καταχωρίσουν 

την Ε/Υ, δύο τουλάχιστον μέρες προηγουμένως. Οι 

συνήγοροι της Εναγομένης 4 να την ενημερώσουν με 

συστημένη επιστολή για την πρόθεση τους.  

 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χ. Β. Χαραλάμπους, Π.Ε.Δ. 

Λ. Παντελή, Α.Ε.Δ. 

Μ. Γ. Λοΐζου, 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 3.3.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία των 

μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν εμπρόθεσμα 

ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 3.3.22 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 

Διαζ. 

6/20 Ορίζεται για οδηγίες στις 15.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

Αποκαλύψεις εκατέρωθεν μέχρι τότε.  

Αγ. 

Διαζ.  

1/22 Ορίζεται για απόδειξη στις 15.4.22 και ώρα 8:45 π.μ. 

εκτός εάν καταχωριστεί Υπεράσπιση δύο τουλάχιστον 

μέρες προηγουμένως.  

 

/Σ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 


