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Οι πιο κάτω υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού ως ακολούθως χωρίς τη φυσική παρουσία των 

συνηγόρων των διαδίκων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης 

(Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021: 

 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ / ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγωγή 1714/2021 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης του ΟΚΣ και ΣΜ εκ 
μέρους των Εναγόντων. Ο ΟΚΣ και ΣΜ να καταχωριστεί 
εντός 30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 
στις 24/10/2022 και ώρα 09:00π.μ.  
 
Τα έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον 
των Εναγόμενων.  

Αγωγή 2921/2020 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 20/03/2023 και ώρα 

10:30π.μ.  

 

Σε περίπτωση που μέρος της κυρίως εξέτασης του κάθε 

μάρτυρα που θα καλέσει η κάθε πλευρά λάβει τη μορφή 

γραπτής δήλωσης - κατάθεσης, αυτή να παραδοθεί στις 

άλλες πλευρές τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν την 

ημέρα που θα κληθεί ο εν λόγω μάρτυρας να καταθέσει 

ενώπιον του Δικαστηρίου(μαζί με αντίγραφα των εγγράφων 

τα οποία θα κατατεθούν στο Δικαστήριο).   

 

Λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των μαρτύρων της κάθε 

πλευράς, της σύνοψης της μαρτυρίας αυτών, τη φύση της 

υπόθεσης και τα επίδικα θέματα, ο χρόνος που θα διατεθεί 

για την κυρίως εξέταση κάθε μάρτυρα καθορίζεται 

προκαταρκτικά στα 30 λεπτά. Ο χρόνος που θα διατεθεί για 

την αντεξέταση κάθε μάρτυρα καθορίζεται προκαταρκτικά 

στα 60 λεπτά, και ο χρόνος που θα διατεθεί κατά την 

επανεξέταση κάθε μάρτυρα σε 10 λεπτά. 

 

Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή 3065/2018 Δεν εντοπίζεται εντός του φακέλου του Δικαστηρίου η ένορκη 
δήλωση αποκάλυψης εγγράφων της Ενάγουσας. Επίσης, 
δεν θα δοθούν οδηγίες για ΟΚΜ και ΣΜ εφόσον πρόκειται 
για υπόθεση ταχείας εκδίκασης.  
 



Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης της ένορκης δήλωσης 
αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της Ενάγουσας και τυχόν 
ένορκη δήλωση αποκάλυψης να καταχωριστεί εντός 15 
ημερών από σήμερα. Επίσης, δίδονται οδηγίες όπως η 
Ενάγουσα καταχωρήσει τη μαρτυρία της εντός 45 ημερών 
από σήμερα και να παραδώσει πιστό αντίγραφο στους 
υπόλοιπους διαδίκους. Ακολούθως, οι Εναγόμενοι να 
καταχωρήσουν τη μαρτυρία τους εντός 45 ημερών από την 
παράδοση σε αυτούς πιστού αντιγράφου της μαρτυρίας της 
Ενάγουσας. 
 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις 
στις 04/02/2023 και ώρα 10:30π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή 2496/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 12/01/2023 και ώρα 
10:30 π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 1474/2020 Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 15/11/2022 και ώρα 
09:00π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή 2000/2020 Αίτηση ημερ. 06/06/2022 
 
Η Αίτηση απορρίπτεται. Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του 
Ενάγοντα ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή 
και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα 
στο τέλος της διαδικασίας.  

Αγωγή 2604/2019 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης του ΟΚΜ και ΣΜ εκ 
μέρους του Εναγόμενου. Ο ΟΚΜ και ΣΜ να καταχωριστούν 
εντός 30 ημερών από σήμερα.  
 
Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 01/11/2022 και ώρα 
09:00π.μ.  
 

Αίτηση 777/2021 Αίτηση ημερ. 08/07/2022 
 
Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση. Καμία διαταγή για έξοδα.  
 

Αίτηση 250/2018 Αίτηση Εκκαθάρισης / Αίτηση ημερ. 16/06/2022 
 
Οι πιο πάνω Αιτήσεις ορίζονται για Οδηγίες στις 18/11/2022 
και ώρα 09:00π.μ.  
 
Καμία διαταγή για έξοδα.  
 

Αίτηση 555/2012 Αίτηση ημερ. 09/08/2022 
 
Εκδίδονται διατάγματα ως το Α, Β και Γ της Αίτησης.  
 
Καμία διαταγή για έξοδα.  

Αγωγή 786/2021 Αίτηση ημερ. 03/06/2022 



Δεν έχει προσκομιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου 
ικανοποιητική μαρτυρία ως προς το ότι (i) ο Εναγόμενος 4 
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις εν λόγω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις εφόσον η αλληλογραφία που έχει παρουσιαστεί 
είναι του 2017 και (ii) οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
χρησιμοποιούνται από τον Εναγόμενο 4 και συνεπώς κατά 
λογική προοπτική θα λάβει γνώση για την επίδοση του 
κλητηρίου εντάλματος μέσω του τρόπου αυτού.  
 
Η αίτηση παραμένει τελευταία φορά για Οδηγίες στις 
20/10/2022 και ώρα 09:00π.μ. Τυχόν συμπληρωματική 
ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι τότε. Η φυσική 
παρουσία των δικηγόρων των Αιτητών κατά την επόμενη 
δικάσιμο είναι απαραίτητη. 
 

 

 

Υποθέσεις ημερ. 20/09/2022 

 

Η φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων είναι αναγκαία για τις υποθέσεις που 

εμφαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των υπόλοιπων υποθέσεων 

που είναι ορισμένες ενώπιον του στις 20/09/2022 χωρίς φυσική παρουσία και οι συνήγοροι 

των διαδίκων θα ενημερωθούν για την πορεία έκαστης υπόθεσης και τις δοθείσες οδηγίες από 

το πινάκιο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ/ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Αίτηση 294/2007 

Αίτηση 91/2013 

Αίτηση 293/2020 

Αγωγή 1059/2020 

Αγωγή 386/2021 

Αγωγή 2237/2018 

Αγωγή 517/2021 

Αγωγή 1071/2021 

Αγωγή 1091/2021 

Αγωγή 815/2020 

Αγωγή 2323/2018 

Αγωγή 489/2019 

Αγωγή 2224/2019 

Αγωγή 34/2019 

Αγωγή 440/2019 

Αγωγή 1867/2020 

Αγωγή 550/2021 

Αγωγή 684/2021 

 

 



Σημείωση: 

 

1. Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση Dc.nicosia.Karamalli@dc.judicial.gov.cy από όλους τους συνηγόρους των 

διαδίκων, με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους, το αργότερο μέχρι δύο (2) μέρες 

πριν την ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, η φυσική παρουσία των συνηγόρων 

των διαδίκων είναι απαραίτητη, εκτός και εάν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το 

Δικαστήριο.  

 

2. Όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί μέσω του i-justice και μπορούν να 

διεκπεραιωθούν χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων, 

παρακαλούνται οι συνήγοροι των διαδίκων όπως προωθούν τα αιτήματα τους στο 

Δικαστήριο μέσω του i-justice (μέσω της επικοινωνίας) και όχι με ηλεκτρονικό μήνυμα 

στη δοθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.  
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