
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Καραμαλλή, Προσ. Ε.Δ. 

Ημερομηνία: 27/09/2022 

 

 

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 496/20 • Το αίτημα εγκρίνεται. 

• Η αγωγή ορίζεται στις 17/03/2023 για ακρόαση και 
ώρα 10:30 π.μ. 

• Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 1658/21 • Η αίτηση ημερομηνίας 03/05/2022 αποσύρεται και 
απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων ως 
αυτά θα υπολογισθούν και θα είναι πληρωτέα στο 
τέλος της διαδικασίας. 

Αγωγή 3233/22 • Η αγωγή ορίζεται στις 25/11/2022 για οδηγίες. 

• Η ένορκη μαρτυρία να καταχωριστεί εντός 40 ημερών 
από σήμερα. 

Αγωγή 3758/20 • Η αίτηση ημερομηνίας 07/12/2021 ορίζεται στις 
25/11/2022 για εξέταση και ώρα 10:30 π.μ. 

• Το ένταλμα σύλληψης να παραμείνει ανεκτέλεστο. 

Αγωγή 2790/21  • Η αίτηση ημερομηνίας 04/07/2022 ορίζεται στις 
24/10/2022 για απόδειξη και ώρα 09:00 π.μ. 

• Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να καταχωριστεί 
μέχρι τότε. 

Αγωγή 2894/21 • Η αίτηση ημερομηνίας 04/07/2022 ορίζεται στις 
24/10/2022 για απόδειξη και ώρα 09:00 π.μ. 

• Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να καταχωριστεί 
μέχρι τότε. 

Αγωγή 218/19 • Η αγωγή ορίζεται στις 23/11/2022 για ακρόαση και 
ώρα 10:30 π.μ. 

• Η μαρτυρία του Εναγόμενου να καταχωριστεί εντός 5 
ημερών από σήμερα. 

• Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 315/21 • Η αγωγή και κλήση ορίζεται για οδηγίες στις 
24/11/2022 και ώρα 09:00 π.μ. 

• Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων από 
Εναγόμενους εντός 30 ημερών από σήμερα. 

• Κατάλογος μαρτύρων και Σύνοψη μαρτυρίας από 
όλους εντός 40 ημερών από σήμερα. 

• Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή 626/19 • Η αγωγή και κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 
23/11/2022 και ώρα 09:00 π.μ. 



• Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων από όλες τις 
πλευρές εντός 30 ημερών από σήμερα. 

• Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 1834/18 • Η αγωγή ορίζεται στις 22/11/2022 για οδηγίες και 
ώρα 09:00 π.μ. 

• Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Εναγόμενης. 

Αγωγή 1380/21 • Η αγωγή και η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 
22/12/2022 για οδηγίες και ώρα 09:00 π.μ. 

• Κατάλογος μαρτύρων και Σύνοψη μαρτυρίας από 
όλους εντός 60 ημερών. 

• Έξοδα στην πορεία. 

• Η αίτηση ημερομηνίας 14/06/2022 παραμένει 
τελευταία φορά για οδηγίες στις 22/11/2022 και τυχόν 
Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση αναφορικά με τις 
προσπάθειες επίδοσης να καταχωριστεί μέχρι τότε. 

Αίτηση 305/98 Αίτηση ημερομηνίας 07/07/2022 για ανανέωση 
απόφασης:  
Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης, με την 
διαφοροποίηση ότι η ανανέωση θα ισχύει για δύο χρόνια 
από σήμερα. 
 
Αίτηση ημερομηνίας 07/07/2022 για ανανέωση ΜΕΜΟ: 
Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της Αίτησης. 

Αγωγή 2901/21 • Η αγωγή και η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 
22/12/2022 για οδηγίες και ώρα 09:00 π.μ.  

• Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων από όλες τις 
πλευρές εντός 60 ημερών από σήμερα. 

• Έξοδα στην πορεία.  

Αγωγή 3000/21 • Η αγωγή και αίτηση ημερομηνίας 04/07/2022 
αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. 

• Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 2670/21 • Η αίτηση ημερομηνίας 04/07/2022 ορίζεται στις 
22/12/2022 για απόδειξη, η ώρα 09:00 π.μ. 

Αγωγή 2723/18 • Η αγωγή ορίζεται στις 22/12/2022 για ακρόαση και 
ώρα 10:30 π.μ. 

• Έξοδα στην πορεία. 

Αγωγή 2998/21 • Αγωγή και η αίτηση ημερομηνίας 04/07/2022 
αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 
διευθετηθείσα. 

• Καμία διαταγή για έξοδα. 

Αγωγή 118/20 • Η κλήση για οδηγίες ορίζεται στις 22/12/2022 για 
οδηγίες και ώρα 09:00 π.μ. 

• Αποκάλυψη και Επιθεώρηση Εγγράφων από 
Εναγόμενους εντός 30 ημερών από σήμερα. 

• Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από 
όλους εντός 60 ημερών. 

• 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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