
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Ενόψει του ότι η Γ. Καραμαλλή, Προσ. Ε.Δ. θα βρίσκεται σήμερα, 14/10/2022, σε 

προγραμματισμένο σεμινάριο, οι πιο κάτω υποθέσεις που είναι ορισμένες ενώπιον της και οι 

οποίες δεν έτυχαν χειρισμού χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων - 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 

Διαδικαστικού Κανονισμού του 2021 - αναβάλλονται και επαναορίζονται την ίδια ώρα και για 

τον ίδιο σκοπό και με τις ίδιες οδηγίες κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον πιο κάτω 

πίνακα:  

 

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ  

Αγωγή 2269/2019 01/12/2022  

Αγωγή 2181/2019 06/04/2023 

Αγωγή 2344/2018 01/02/2023 

Αγωγή 2548/2018 10/02/2023 

Αγωγή 2250/2020 01/12/2022 

Αγωγή 1316/2021 27/10/2022 

Αγωγή 711/2021 02/12/2022 

Αίτηση 737/2011 31/10/2022 

 

Οι πιο κάτω υποθέσεις, οι οποίες ήταν σήμερα ορισμένες ενώπιον της Γ. Καραμαλλή, Προσ. 

Ε.Δ., 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 2628/2021 Αίτηση ημερ. 11/07/2022 

 

Η Αίτηση ορίζεται για Απόδειξη στις 

24/11/2022 και ώρα 09:00π.μ. Τυχόν 

υπεράσπιση να καταχωριστεί 5 ημέρες 

προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή 2815/2021  O Ενάγων να καταχωρήσει τη μαρτυρία του 

εντός 45 ημερών από σήμερα και να 

παραδώσει πιστό αντίγραφο στους 

υπόλοιπους διαδίκους. Ακολούθως, ο 

Εναγόμενος να καταχωρήσει τη μαρτυρία 

του εντός 45 ημερών από την παράδοση σε 

αυτόν πιστού αντιγράφου της μαρτυρίας του 

Ενάγοντος και να παραδώσει πιστό 

αντίγραφο στους υπόλοιπους διαδίκους. 



 

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση με γραπτές 

αγορεύσεις στις 28/06/2023 και ώρα 

10:30π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή 192/2020 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η αγωγή 

ορίζεται για Ακρόαση στις 14/06/2023 και 

ώρα 10:30π.μ. Τα έξοδα στην πορεία αλλά 

σε καμία περίπτωση εναντίον της 

Ενάγουσας. 

 

Αγωγή 2614/2019 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Οι 

ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να 

καταχωριστούν εντός 45 ημερών από 

σήμερα και η επιθεώρηση να λάβει χώρα 

εντός των επακόλουθων 15 ημερών από την 

αποκάλυψη. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

στις 15/12/2022 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα 

στην πορεία.  

 

Αγωγή 1009/2019 Το αίτημα αναβολής εγκρίνεται. Η αγωγή 

ορίζεται για Ακρόαση στις 24/02/2023 και 

ώρα 10:30π.μ. Έξοδα στην πορεία και σε 

καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόμενων. 

 

Αγωγή 564/2020 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 

09/06/2023 και ώρα 10:30π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή 2167/2021 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης της ε/δ 

αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της 

Ενάγουσας, η οποία να καταχωριστεί εντός 

30 ημερών από σήμερα. Δίδονται επίσης 

οδηγίες όπως καταχωριστούν από όλους 

ΟΚΜ και ΣΜ εντός 60 ημερών από σήμερα. 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

16/12/2022 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή 2292/2020 Δίδονται οδηγίες όπως καταχωριστούν από 

όλους ΟΚΜ και ΣΜ εντός 60 ημερών από 

σήμερα. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 

16/12/2022 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

Αγωγή 3785/2021 Αίτηση ημερ. 08/04/2022 

 

Η Αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται. Τα 

έξοδα επιδικάζονται υπέρ των Εναγόντων 

και εναντίον των Εναγόμενων ως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και 



θα εγκριθούν από το Δικαστήριο και θα είναι 

πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.  

 

Αγωγή 1379/2020 Παρατείνεται ο χρόνος καταχώρισης της ε/δ 

αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της 

Εναγόμενης, η οποία να καταχωρηθεί εντός 

30 ημερών από σήμερα. Η αγωγή ορίζεται 

για οδηγίες την 01/12/2022 και ώρα 

09:00π.μ. Έξοδα στην πορεία και σε καμία 

περίπτωση εναντίον της Ενάγουσας.   

 

Αγωγή 613/2021 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα 

αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Οι 

ε/δ αποκάλυψης εγγράφων να 

καταχωριστούν εντός 45 ημερών από 

σήμερα και η επιθεώρηση να λάβει χώρα 

εντός των επακόλουθων 15 ημερών από την 

αποκάλυψη. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες 

την 09/01/2023 και ώρα 09:00π.μ. Έξοδα 

στην πορεία. 

 

 

Ημερομηνία 14/10/2022 


