
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 31.3.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία 

των μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν 

εμπρόθεσμα ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 31.3.22 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 4914/14 Ορίζεται για ακρόαση στις 30.9.22 και ώρα 10:30π.μ. 

Καμία διαταγή για έξοδα.  

 

Αγ. 1052/15 Σε σχέση με την αίτηση για τροποποίηση ημερ. 3.2.22 

σημειώνεται η συναίνεση των Εναγομένων 1, 2, 3, 6, 7, 

9, 10 και ενόψει της καταχώρισης ένστασης από την 

Εναγόμενη 11 η εν λόγω αίτηση ορίζεται για ακρόαση 

στις 21.6.22 και ώρα 8:45 π.μ. Έξοδα στην πορεία 

αίτησης. 

Η αγωγή παραμένει την ίδια μέρα για οδηγίες. Χωρίς 

έξοδα.  

(ΣΗΜ: Η αγωγή δεν εκδικάζεται με βάση τη νέα Δ.30 

και δεν τίθεται θέμα καταχώρισης Παραρτημάτων).  

 

Αγ. 1584/16 Η αίτηση ημερ. 2.10.19 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

του Ενάγοντος και εις βάρος των Εναγομένων 3 και 4. 

(Ισχύει η δικάσιμος 3.5.22 ως είχε προγραμματιστεί 



παλαιότερα).  

Αγ. 1599/16 Ορίζεται για ακρόαση στις 29.11.22 και ώρα 10:30 π.μ. 

Έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αγ.  5350/16 Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης εγγράφων, η οποία να γίνει μέχρι τις 

26.5.22 και ώρα 8:45 πμ που ορίζεται και η αγωγή για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 1988/19 Τα διατάγματα αποκάλυψης εκδόθηκαν στις 3.6.21 και 

οι οδηγίες για Κατάλογο-Σύνοψη δόθηκαν στις 4.10.21. 

Η Ενάγουσα συμμορφώθηκε αλλά για τους 

Εναγόμενους δόθηκαν παρατάσεις στις 7.12.21, στις 

18.1.22 και τέλος στις 24.2.22 με τη διευκρίνιση ότι 

ήταν η τελευταία παράταση. Αντί οποιασδήποτε άλλης 

ενέργειας σήμερα επαναλαμβάνεται το αίτημα χωρίς 

κάποια εξήγηση από τους Εναγομένους. Το δικαστήριο 

δεν συμφωνεί ότι δικαιολογείται άλλη παράταση. 

Εκλαμβάνεται ότι οι Εναγόμενοι δεν επιθυμούν να 

λάβουν μέρος σε ακροαματική διαδικασία και ως εκ 

τούτου η αγωγή ορίζεται για ΑΠΟΔΕΙΞΗ στις 26.5.22 

και ώρα 8:45 πμ. Έξοδα εις βάρος των Εναγομένων.  

Αγ. 3747/20 Εκδίδονται εκ συμφώνου εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης εγγράφων, η οποία να γίνει μέχρι τις 

26.5.22 και ώρα 8:45 πμ που ορίζεται και η αγωγή για 

οδηγίες. Έξοδα στην πορεία.  

Αγ. 1779/21 Στη βάση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε σχέση με 

την αίτηση ημερ. 4.1.22 εκδίδονται εκ συμφώνου 

διατάγματα ως οι  §Α, Β, Γ της αίτησης. Νοείται ότι η 



ασφάλεια εξόδων ύψους €32.000 θα παρασχεθεί από 

την εταιρεία Portemilio Holdings Ltd (H.E.308491) ως η 

σχετική επιστολή συναίνεσης της (Authorisation Letter) 

η οποία σημειώνεται και θα αποτελεί το Επισυνημμένο 

Α στο παρόν διάταγμα.  

Νοείται περαιτέρω ότι σε σχέση με το αιτητικό της §Β ο 

χρόνος θα είναι 20 ημέρες από σήμερα και ότι σε 

περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής 

η αγωγή σε σχέση με την Εναγομένη 3 θα θεωρείται 

ως αυτομάτως απορριφθείσα με έξοδα προς όφελος 

της Εναγομένης 3 και εις βάρος των Εναγόντων ως θα 

υπολογιστούν συν Φ.Π.Α. και νόμιμο τόκο από την 

απόρριψη.  

Επιδικάζονται έξοδα της αίτησης προς όφελος της 

Εναγομένης 3 και εις βάρος της Ενάγουσας ως θα 

υπολογιστούν συν Φ.Π.Α.  

Αγ. 375/20 Ορίζεται για ακρόαση στις 15.9.22 και ώρα 8:45πμ με 

γραπτές αγορεύσεις. Καμιά διαταγή για έξοδα.  

 

/Σ.Θ. 


