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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 16.5.22 έτυχαν χειρισμού στην απουσία 

των μερών λαμβανομένων υπόψιν των αιτημάτων τα οποία έχουν 

ληφθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. 16.5.22 

 

Αρ. Υπόθεσης Δοθείσες οδηγίες 

Αγ. 1834/20 Αίτηση ημερ. 13.12.21. Η Αίτηση ενώπιον του 

εναγόμενου 1 απορρίπτεται. (Έκθεση Υπεράσπισης 

καταχωρήθηκε 10.5.2022) με έξοδα σε βάρος του.  

Παραμένει για απόδειξη για τους εναγόμενους 3, 5 και 6 

στις 22.6.2022, εκτός εάν καταχωρηθεί Έκθεση 

Υπεράσπισης, 4 ημέρες προηγουμένως.  

Έξοδα στην πορεία της αίτησης όσον αφορά τους 

εναγόμενους 3, 5 και 6.  

Αγ. 3345/19 Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 29.6.2022. 

Παρατείνεται μέχρι τότε ο χρόνος συμμόρφωσης των 

εναγομένων στο Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων.  

Σημειώνεται πως δεν έχει δοθεί άδεια από το Δικαστήριο 

στους συνηγόρους των εναγομένων να αποσυρθούν από 

την εκπροσώπηση τους.   

Αγ. 3251/98 Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 24.6.2022.  

Από την δικογραφία παρατηρείται ότι οι ενάγοντες δεν 

καταχώρησαν Σύνοψη Μαρτυρίας και Κατάλογο 



Μαρτύρων και οι εναγόμενοι δεν καταχώρησαν Ένορκη 

Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων ούτε και Σύνοψη 

Μαρτυρίας και Κατάλογο Μαρτύρων, ως οι οδηγίες του 

Δικαστηρίου.  

Αμφότερα τα μέρη να συμμορφωθούν μέχρι 24.6.2022.  

Καμμιά διαταγή για έξοδα.  

Αγ.  3056/20 Αίτηση ημερ. 31.8.21. Η αίτηση παραμένει για οδηγίες 

στις 30.6.2022.  

Ενόψει της αίτησης ημερομηνίας 13.5.2022, η υπό κρίση 

αίτηση θα πρέπει να αποσυρθεί.  

Αγ.  2629/19 Κλήση Οδηγιών ημερ. 21.9.21. Εκ συμφώνου εκδίδεται 

Διάταγμα Αποκάλυψης και Επιθεώρησης Εγγράφων, 

εκατέρωθεν.  

Τα μέρη να συμμορφωθούν μέχρι τις 20.9.2022 που  

αγωγή παραμένει για οδηγίες.  

Έξοδα στην πορεία.  

Αγ.  4190/19 Εκ συμφώνου εκδίδεται Διάταγμα Αποκάλυψης και 

Επιθεώρησης Εγγράφων, εκατέρωθεν.  

Τα μέρη να συμμορφωθούν μέχρι τις 29.9.2022 που η 

αγωγή παραμένει για οδηγίες.  

Έξοδα στην πορεία.  

/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. 

 

 

 


