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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 

2903/20 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης ΟΚΣ και ΣΜ, τα οποία 
να καταχωρηθούν εντός 30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή 
ορίζεται για οδηγίες στις 4/12/2022 και ώρα 09:00 π.μ 
Έξοδα στην πορεία 

187/20 Δίδονται οδηγίες όπως καταχωριστούν ΟΚΣ και ΣΜ εντός 60 
ημερών από σήμεραΗ αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 
2/12/2022 και ώρα 09:00 π.μ 
Έξοδα στην πορεία 

2285/21 Η Αίτηση ορίζεται για τελευταία φορά για Απόδειξη στις 
4/11/2022 και ώρα 09:00 π.μ. Τυχόν υπεράσπιση να 
καταχωριστεί 5 ημέρες προηγουμένως. 
Καμία διαταγή για έξοδα 

1863/21 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 13/06/2023 και ώρα 
10:30 π.μ. Έξοδα στην πορεία 

3626/20 Αίτηση ημερ. 14/01/2022 
Η Αίτηση ορίζεται για Οδηγίες στις 8/11/2022 και ώρα 09:00 
π.μ. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση να 
παραμείνει ανεκτέλεστο. 
Αίτηση ημερ. 25/02/2022 
Η Αίτηση ορίζεται για οδηγίες στις 8/11/2022 και ώρα 09:00 
π.μ. Τυχόν ένσταση να καταχωριστεί 7 ημέρες 
προηγουμένως. 

3323/18 Η αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 8/11/2022 και 
ώρα 10:30 π.μ 
Έξοδα στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγομένων 

1060/21 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 
επιθεώρησης εγγράφων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 
εγγράφων να καταχωριστούν εντός 45 ημερών από σήμερα 
και η επιθεώρηση να λάβει χώρα εντός των επακόλουθων 
15 ημερών. 
Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 02/12/2022 και ώρα 10:30 
π.μ. Έξοδα στην πορεία 

 

 

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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