
1 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.Δ. 

για υποθέσεις Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ορισμένες στις 18/10/2022 

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

απουσία τους 

 

ΣΗΜ.1: Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται στο Δικαστήριο 

ηλεκτρονικά μηνύματα από όλους τους διαδίκους και/ή συνηγόρους, οι 

διάδικοι και/ή συνήγοροι θα πρέπει να εμφανίζονται στο Δικαστήριο. 

 

ΣΗΜ.2: Υποθέσεις για τις οποίες αποστάληκαν εκπρόθεσμα 

ηλεκτρονικά μηνύματα, είτε σε χρόνο λιγότερο των δύο (2) 

εργάσιμων ημερών, ως οι πρόνοιες του πιο πάνω Διαδικαστικού 

Κανονισμού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και απαιτείται φυσική 

παρουσία.) 

 

ΣΗΜ.3: Για τις υπόλοιπες υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι στο πινάκιο, 

νοείται ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ως οι πρόνοιες του πιο 

πάνω Διαδικαστικού Κανονισμού. 

 

Αρ. Υπόθεσης Νέα ημερομηνία και 

ώρα 

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται 

και οδηγίες για την περαιτέρω 

πορεία της υπόθεσης 

Αγωγή 2297/20 20/03/2023, στις 10:30 

π.μ.  

Διαφαίνεται από φάκελο του 

Δικαστηρίου ότι έχει επέλθει 

συμμόρφωση. Ορίζεται για 

ακρόαση στις 20/03/2023, στις 

10:30 π.μ. 

Αγωγή 3079/18 15/02/2022, στις 11:00 

π.μ. 

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 

15/02/2022, στις 11:00 π.μ. Έξοδα 

στην πορεία, όχι εναντίον των 

Εναγόντων. 
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Αγωγή 934/16  Άδεια δίδεται. Η αγωγή 

αποσύρεται και απορρίπτεται ως 

εξωδίκως διευθετηθείσα. Κάθε 

πλευρά να επωμιστεί τα έξοδά της. 

Αγωγή 286/21  Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της 

Αίτησης ημερομηνίας 09/08/2022. 

Χωρίς έξοδα. 

Αγωγή 570/21 06/02/2023, στις 08:30 

π.μ. 

• Εκδίδονται διατάγματα 

εναντίον όλων των διαδίκων 

για αποκάλυψη και 

επιθεώρηση εγγράφων που 

σχετίζονται με τα εγειρόμενα 

στην παρούσα αγωγή και 

ανταπαίτηση ζητήματα και 

γεγονότα. 

• Έ.Δ. αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 75 

ημερών. 

• Επιθεώρηση των εγγράφων 

εκτός και αν τα μέρη 

συμφωνήσουν διαφορετικά 

μεταξύ τους να λάβει χώρα 

στις 23/01/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

στις 06/02/2023 και ώρα 08:30 

π.μ. αναφορικά με την περαιτέρω 

πορεία και εκδίκαση της υπόθεσης. 

Τα έξοδα να ακολουθήσουν την 

πορεία της αγωγής.  

Αγωγή 4696/15 25/11/2022, στις 11:00 

π.μ. 

Ορίζεται για ακρόαση στις 

25/11/2022, στις 11:00 π.μ. 

Αγωγή 1355/21  Άδεια δίδεται, η αίτηση 

ημερομηνίας 03/05/2022 

αποσύρεται και απορρίπτεται με 
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έξοδα υπέρ των Αιτητών, 

καταβλητέα στο τέλος. 

Αγωγή 2189/21 06/02/2022, στις 08:30 

π.μ. 

• Εκδίδονται διατάγματα 

εναντίον όλων των διαδίκων 

για αποκάλυψη και 

επιθεώρηση δια ανταλλαγή 

εγγράφων που σχετίζονται 

με τα εγειρόμενα στην 

παρούσα αγωγή και 

ανταπαίτηση ζητήματα και 

γεγονότα. 

• Έ.Δ. αποκάλυψης να 

καταχωρηθούν εντός 75 

ημερών. 

• Ανταλλαγή των εγγράφων 

εκτός και αν τα μέρη 

συμφωνήσουν διαφορετικά 

μεταξύ τους να λάβει χώρα 

στις 23/01/2023. 

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες 

στις 06/02/2023 και ώρα 08:30 

π.μ. αναφορικά με την περαιτέρω 

πορεία και εκδίκαση της υπόθεσης. 

Τα έξοδα να ακολουθήσουν την 

πορεία της αγωγής. 

Αγωγή 5784//16 16/12/2022, στις 11:00 

π.μ.  

Το αίτημα εγκρίνεται. 

Επαναορίζεται για ακρόαση στις 

16/12/2022, στις 11:00 π.μ. Κάθε 

πλευρά τα έξοδά της. 

Αγωγή 2239/21 17/02/2023, στις 10:30 

π.μ. 

Εν τη απουσία ενστάσεως, το 

αίτημα εγκρίνεται. Ο χρόνος 

παρατείνεται ΟΚΜ & ΣΜ από 

πλευράς Ενάγουσας να 

καταχωρηθεί μέχρι και 27/10/2022. 
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Ορίζεται η αγωγή για ακρόαση στις 

17/02/2023, στις 10:30 π.μ. 

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 

 

*Οποιαδήποτε ηλεκτρονικά μηνύματα να αποστέλνονται στο i.pavlou@galatariotis.com  
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