
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Καραμαλλή, Προσ.Ε.Δ. 

 

Υποθέσεις ημερ.: 22/09/2022 

 

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/ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγωγή 3121/21 
Η Αίτηση ημερομ. 7/06/2022 ορίζεται για Απόδειξη στις 08/12/2022 και ώρα 09:00.  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί 5 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

 

Αγωγή 2350/19 Ορίζεται για τελευταία φορά για Απόδειξη στις 06/10/2022 και ώρα 9:00. 

Αγωγή 998/21 Η Αίτηση ημερομ. 14/06/2022 ορίζεται για Απόδειξη στις 08/12/2022 και ώρα 09:00.  

Υπεράσπιση να καταχωριστεί 5 ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 1087/20 

Εξέτασα την Αίτηση ημερ. 23/06/2022 και ανέγνωσα την ΄Ενορκη Δήλωση προς 

υποστήριξη της Αίτησης και έχω ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου 

και της νομολογίας για έκδοση των ζητούμενων διαταγμάτων.  Η Αίτηση εγκρίνεται και 

εκδίδεται Διάταγμα ως το Α της Αίτησης.  Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Αιτητή και 

ανέρχονται σε €440 πλέον Φ.Π.Α. 

 

Αγωγή 3660/18 

Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ενόρκων δηλώσεων αποκάλυψης εγγράφων, οι οποίες 

να καταχωριστούν εντός 30 ημερών από σήμερα.  Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 

26/10/2022 και ώρα 09:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή 1969/21 

Αίτηση ημερ. 23/06/2022 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης.  Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αίτηση ημερ. 16/06/2022 

Τα όσα έχουν προσκομιστεί με την συμπληρωματική ένορκη δήλωση που κατατέθηκε στις 

19/09/2022 δεν διαφοροποιούν τα όσα έχουν επισημανθεί από το Δικαστήριο κατά την 

προηγούμενη δικάσιμο εφόσον πρόκειται για τεκμήρια που είχαν ήδη παρουσιαστεί 

ενώπιον του Δικαστηρίου.  Ως εκ τούτου, δεν ικανοποιούμαι ότι στη βάση της 

προσκομισθείσας μαρτυρίας δύναται να θεωρηθεί ότι η Εναγόμενη κατά λογική προοπτική 

θα λάβει γνώση της ύπαρξης του κλητηρίου εντάλματος αφού δεν προκύπτει ότι ο εν λόγω 

αριθμός χρησιμοποιείται από την ίδια αλλά ούτε και η ημερομηνία της ανταλλαγής 

μηνυμάτων.  Η Αίτηση ορίζεται για Ακρόαση στις 06/10/2022 και ώρα 09:00 π.μ. Τυχόν 

συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί μέχρι τότε.  Σημειώνεται ότι η φυσική 

παρουσία του συνηγόρου των Εναγόντων είναι απαραίτητη κατά την ερχόμενη δικάσιμο. 

Αγωγή 1112/20 

Aίτηση ημερ. 24/02/2022 
Εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα ως ακολούθως: 

• Ο Εναγόμενος να καταχωρήσει την ΄Εκθεση Απαίτησης του εναντίον του 

Τριτοδιαδίκου μέσα σε 45 ημέρες από σήμερα. 



• Ο Τριτοδιάδικος να καταχωρήσει την Υπεράσπισή του μέσα σε 45 ημέρες από την 

καταχώρηση της ΄Εκθεσης Απαίτησης. 

• Απάντηση στην Υπεράσπιση, αν χρειάζεται, να καταχωρηθεί σε 20 ημέρες μετά την 

καταχώρηση της Υπεράσπισης του Τριτοδιάδικου. 

• Αντίγραφο των πιο πάνω δικογράφων να δίνεται στον Ενάγοντα. 

• Τα έξοδα της παρούσας αίτησης στην πορεία της δίκης.   

 

     Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες 25/01/2023 και ώρα 09:00 π.μ.  

 

 

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, δύο (2) εργάσιμες ημέρες 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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