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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ. 

για υποθέσεις Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις 13/9/2022 

οι οποίες, κατόπιν συγκατάθεσης όλων των διαδίκων, έτυχαν χειρισμού στην 

απουσία τους 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά 

μηνύματα από όλους τους διαδίκους και/ή συνηγόρους τουλάχιστον δυο μέρες πριν 

την ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, οι διάδικοι και/ή συνήγοροι θα πρέπει να 

παρουσιάζονται στο Δικαστήριο. 

 

Αρ. Υπόθεσης Νέα ημερομηνία και 

ώρα 

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται 

και οδηγίες για την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης 

Αγωγή 59/21 30.01.23 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης και επιθεώρησης 

εγγράφων. ΕΔΑΕ από ενάγοντα να 

καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από 

σήμερα, ΕΔΑΕ από εναγόμενους 

εντός 90 ημερών από σήμερα, 

επιθεώρηση εγγράφων να λάβει 

χώρα στις 20.01.23 εκτός εάν οι 

διάδικοι ήθελε συμφωνήσουν 

διαφορετικά.  

 

Η αγωγή ορίζεται για περαιτέρω 

οδηγίες στις 30.1.23. 

 

Αγωγή 475/21 13.10.22 στις 08:30π.μ. Παραμένει: 1. Η αγωγή για 

εναγόμενη 2 για περαιτέρω οδηγίες 

στις 13.10.22 στις 08:30, για να 

ξεκαθαρίσει εάν και οι δύο πλευρές 

συμφωνούν ότι δεν εκκρεμεί 

οτιδήποτε άλλο και η υπόθεση είναι 

έτοιμη για να οριστεί για ακρόαση. 

2. Η αίτηση ημερομηνίας 09.10.21 

αναφορικά με εναγόμενο 1. 

Αγωγή 674/21 13.10.22 στις 08:30π.μ. Ορίζεται για περαιτέρω οδηγίες 

στις 13.10.22 στις 08:30 καθότι: 1) 

Δεν εντοπίζεται στον φάκελο 

ένορκη δήλωση αποκάλυψης από 



2 

εναγόμενη 2. 2) Η ένορκη δήλωση 

της ενάγουσας έγινε από δικηγόρο 

χωρίς να εξηγείται ο λόγος προς 

τούτο. 

 

Παρακαλώ όπως εκείνην τη μέρα 

υπάρξει φυσική παρουσία των 

δικηγόρων. 

 

Αγωγή 4150/19 06.09.21 Ορίζεται τελευταία φορά για 

απόδειξη η αίτηση ημερομηνίας 

06.09.21. Δεν θα δοθεί περαιτέρω 

χρόνος, η υπεράσπιση να 

καταχωρηθεί μέχρι και 25.10.22. 

 

Αγωγή 669/20 16.01.23 στις 10:00π.μ. Ορίζεται για ακρόαση 16.01.23 στις 

10:00π.μ. 

 

Αγωγή 764/20 14.10.22 στις 08:30 Ορίζεται για οδηγίες η αίτηση 

ημερομηνίας 27.5.22 στις 14.10.22 

στις 08:30. Η υπεράσπιση μέχρι 

τότε. 

Αγωγή 1770/20 14.10.22 στις 08:30 Ορίζεται για οδηγίες η αίτηση 

ημερομηνίας 27.05.22 στις 

14.10.22 στις 08:30  η υπεράσπιση 

μέχρι τότε. 

Συντομογραφίες 

Ε/Α = Έκθεση Απαίτησης 

ΕΔΑΕ = Ένορκη Δήλωση Αποκάλυψης Εγγράφων 

Ε/Σ = Ένταλμα Σύλληψης 

Ε/Υ = Έκθεση Υπεράσπισης 

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες 

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας 

ΣΕΔ = Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση 


