
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Καραμαλλή, Προσ. Ε.Δ. 

Ημερομηνία: 30/09/2022 

 

 

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 / ΟΔΗΓΙΕΣ 

Αγωγή 1862/2019 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 
επιθεώρησης εγγράφων. Οι 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 13/12/2022 και ώρα 
09:00π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία.  
 

Αγωγή 2760/2021 Αίτηση ημερ. 23/03/2022 
 
Η Αίτηση ορίζεται τελευταία φορά για Απόδειξη στις 
14/11/2022 και ώρα 09:00π.μ. Τυχόν υπεράσπιση να 
καταχωριστεί 5 ημέρες προηγουμένως.  
 
Έξοδα στην πορεία.  
 

Αγωγή 3230/2021 Αίτηση ημερ. 07/04/2022 
 
Η Αίτηση ορίζεται τελευταία φορά για Απόδειξη στις 
14/11/2022 και ώρα 09:00π.μ. Τυχόν υπεράσπιση να 
καταχωριστεί 5 ημέρες προηγουμένως.  
 
Έξοδα στην πορεία.  
 

Αγωγή 1432/2021 Δίδονται οδηγίες να καταχωρηθούν ΟΚΜ και ΣΜ εντός 60 
ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 
13/12/2022 και ώρα 09:00π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία.  
 

Αγωγή 22/2020 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 
11/01/2023 και ώρα 10:30π.μ. 
 
Έξοδα στην πορεία.   
 



Αγωγή 2788/2021 Αίτηση ημερ. 4/7/2022  

 

Εκδίδεται απόφαση προς όφελος των Εναγόντων και 

εναντίον του Εναγόμενου 3 ως η παράγραφος 7 της ένορκης 

δήλωσης ημερομηνίας 27/09/2022. 

 

Αγωγή 2973/2021 Αίτηση ημερ. 4/7/2022  

 

Εκδίδεται απόφαση προς όφελος των Εναγόντων και 

εναντίον του Εναγόμενου 3 ως η παράγραφος 6 της ένορκης 

δήλωσης ημερομηνίας 27/09/2022. 

 

Αγωγή 2790/2021 Αίτηση ημερ. 4/7/2022  

 

Η επιστολή τερματισμού που επισυνάπτεται αναφορικά με 

τον πρωτοφειλέτη φαίνεται να μην απευθύνεται σε αυτόν 

αλλά σε τρίτο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, η αίτηση ορίζεται για 

Απόδειξη στις 11/10/22 και ώρα 9:00π.μ.. Τυχόν ΣΕΔ να 

καταχωριστεί μέχρι τότε.  

 

Αγωγή 2894/2021 Αίτηση ημερ. 4/7/2022  

 

Το αιτούμενο επιτόκιο δεν συνάδει με το σύνολο της 

μαρτυρίας που έχει προσκομιστεί μέσω της ένορκης 

δήλωσης. Επίσης, δεν έχει παρουσιαστεί οποιαδήποτε 

επιστολή τερματισμού προς τους εγγυητές εναντίον των 

οποίων επιδιώκεται μονομερώς η έκδοση απόφασης.  

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 

11/10/2022 και ώρα 9:00π.μ. Τυχόν ΣΕΔ να καταχωριστεί 

μέχρι τότε.  

 

Αγωγή 2890/2021 Αίτηση ημερ. 4/7/2022  

 

Εκδίδεται απόφαση προς όφελος των Εναγόντων και 

εναντίον των Εναγομένων 3 και 5, αλληλεγγύως και/ή 

κεχωρισμένως ως η παράγραφος 7 της ένορκης δήλωσης 

ημερομηνίας 27/09/2022. 

 

Ενόψει της καταχώρισης σημειώματος εμφάνισης εκ μέρους 

του Εναγόμενου 1 στις 13/09/2022, η αίτηση σε σχέση με τον 

Εναγόμενο 1 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

Εναγόντων και εναντίον του Εναγόμενου 1, ως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από 

το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας.   

 

Αγωγή 1026/2021 Η αγωγή αποσύρεται και απορίπττεται ανεπιφύλακτα και ως 
εξωδίκως διευθετηθείσα σε ότι αφορά τα ποσά που 



αντιπροσωπεύουν δεδουλευμένα ενοίκια μέχρι και τις 
31/12/2021. Αναφορικά με τις απαιτήσεις της Ενάγουσας 
στην έκταση που αφορούν οφειλόμενα ενοίκια από 1.1.2022 
και εντεύθεν, η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται με 
πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων της. 
 
Η κάθε πλευρά τα έξοδά της και τυχόν προηγούμενες 
διαταγές εξόδων ακυρώνονται.  
 
Ενόψει των πιο πάνω, η αίτηση ημερ. 10/05/2022 
απορρίπτεται. 
 

Αγωγή 2097/2021 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 20/06/2023 και ώρα 
09:00π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή 3207/2021 Οι Εναγόμενοι 2 και 3 έχουν καταχωρήσει Σημείωμα 
Εμφάνισης στις 04/07/2022. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως 
εμφανιστείτε ενώπιον του Δικαστηρίου τη Δευτέρα, 
03/10/2022, για να τοποθετηθείτε επί της αίτησης ημερ. 
04/07/2022. 

Αγωγή 2483/2021 Η Ενάγουσα να καταχωρήσει τη μαρτυρία της εντός 45 
ημερών από σήμερα και να παραδώσει πιστό αντίγραφο 
στους υπόλοιπους διαδίκους. 
Ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρήσει τη μαρτυρία της 
εντός 45 ημερών από την παράδοση σε αυτήν πιστού 
αντιγράφου της μαρτυρίας της Ενάγουσας και να παραδώσει 
πιστό αντίγραφο στους υπόλοιπους διαδίκους. 
 
Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 
25/04/2023 και ώρα 10:30π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή 3825/2018 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 16/11/2022 και ώρα 
10:30π.μ.  
 
Έξοδα στην πορεία. 
 

Αγωγή 259/2019 Αίτηση ημερ. 10/12/2020 
 
Η Αίτηση ορίζεται τελευταία φορά για Οδηγίες στις 
26/10/2022 και ώρα 09:00π.μ.  Η ένσταση να καταχωρηθεί 
μέχρι τότε.  
 

Αγωγή 2181/2021 Αίτηση ημερ. 05/11/2021 
 
Η Αίτηση ορίζεται τελευταία φορά για Απόδειξη στις 
02/11/2022 και ώρα 09:00π.μ.  Τυχόν υπεράσπιση να 
καταχωριστεί 5 ημέρες προηγουμένως.  
 
Έξοδα στην πορεία. 
 



Αγωγή 730/2021 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 16/05/2023 και ώρα 
10:30π.μ. 
 
Δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες: 

 

• 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.   

 

• Σε περίπτωση που μέρος της κυρίως εξέτασης των 

μαρτύρων που θα καλέσει η πλευρά της Ενάγουσας 

κατά την πιο πάνω δικάσιμο λάβει τη μορφή γραπτής 

δήλωσης - κατάθεσης, αυτή να παραδοθεί στην πλευρά 

των Εναγομένων τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

προηγουμένως (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, τα επίδικα θέματα, χρόνος που θα 

διατεθεί για την κυρίως εξέταση κάθε μάρτυρα 

καθορίζεται προκαταρκτικά στα 15/30 λεπτά. Ο χρόνος 

που θα διατεθεί για την αντεξέταση κάθε μάρτυρα 

καθορίζεται προκαταρκτικά στα 60/90 λεπτά, και ο 

χρόνος που θα διατεθεί κατά την επανεξέταση κάθε 

μάρτυρα σε 10/20 λεπτά.  

 

 

 

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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