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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 5.5.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία 

των μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν 

ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 5.5.22 

 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 2582/16 Το αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται. Η αγωγή 

παραμένει για οδηγίες στις 15.6.2022. Μέχρι τότε, οι 

διάδικοι να τοποθετηθούν σαφώς σε σχέση με την 

διευθέτηση της αγωγής. Δεν θα δοθεί άλλος χρόνος.  

Καμμιά διαταγή για έξοδα.   

Αγ. 2337/17 Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Κακουργιοδικείο 

Λάρνακος, η ακρόαση της αγωγής αναβάλλεται για τις 

9.11.2022 και ώρα 10:30πμ.  

Έξοδα στην πορεία.  

Αγ.  2204/15 Το αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται. Η αγωγή 

επαναορίζεται για ακρόαση στις 10.11.2022 και ώρα 

10:30πμ.  

Καμμιά διαταγή για έξοδα. 

Αγ.  3892/14 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 12.12.2022 και ώρα 

10:30πμ.  

Καμμιά διαταγή για έξοδα.  



Αγ.  719/20 Η Αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 21.6.2022. 

Παρατείνεται μέχρι τότε ο χρόνος συμμόρφωσης, όλων 

των διαδίκων στο Διάταγμα Αποκάλυψης και Απαλλαγής 

Εγγράφων.  

Δίδεται άδεια στον κ. Ξενόπουλο να αποσυρθεί από 

δικηγόρος των εναγομένων 2 (το email του ημερ. 3.5.22, 

με την επισυνημμένη επιστολή του διευθυντού των 

εναγομένων 2, ημερ. 24.1.22 είναι σχετικό).  

Αγ.  4635/17 Το αίτημα όλων των πλευρών γίνεται αποδεκτό. Η αγωγή 

παραμένει για οδηγίες στις 29.6.2022.  

Καμμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγ.  2917/16 Αίτηση ημερ. 3.8.20. Η Αίτηση παραμένει για οδηγίες στις 

2.6.2022. Ένσταση των προτεινόμενων εναγομένων 6 και 

7, να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  

Έξοδα στην πορεία της Αίτησης.  

Την ίδια ημέρα παραμένει και η αγωγή για οδηγίες.  

Αγ.  16/21 Η αγωγή απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Η 

κάθε πλευρά να επωμισθεί τα έξοδα της.  

Αγ.  110/21 Δίδονται οδηγίες όπως οι δικηγόροι των διαδίκων 

εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου, στις 5.5.2022 

και ώρα 08:45πμ. 

Αγ.  678/19 Αίτηση ημερ. 2.7.21. Τόσο η Αίτηση όσο και η Αγωγή 

παραμένουν για οδηγίες στις 24.5.22.  

Γ.Α. 59/17 Αίτηση ημερ. 31.3.22. Δίδονται οδηγίες όπως οι 

δικηγόροι των Αιτητών εμφανιστούν ενώπιον του 

Δικαστηρίου, στις 5.5.2022 και ώρα 08:45πμ.  



Γ.Α. 495/11 Η Αίτηση εγκρίνεται ως η παράγραφος Α. Επιδικάζονται 

€300 έξοδα προς όφελος των Αιτητών.  

ΠΣΑ 10/21 Δίδονται οδηγίες όπως οι δικηγόροι εμφανιστούν 

ενώπιον του Δικαστηρίου, στις 5.5.2022 η ώρα 

09:00πμ. 

/ΕΝ 

 

Παρακαλώ όλοι οι δικηγόροι θα πρέπει απαραιτήτως και για όλες 

ανεξαιρέτως τις υποθέσεις να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το 

Δικαστήριο με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την 

περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες πριν 

την ημερομηνία ορισμού της. 

 

 

 


