
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Καραμαλλή, Προσ. Ε.Δ. 

Ημερομηνία: 4/11/2022 

 

 

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 

3702/21 Η αίτηση ημερομηνίας 1/4/22 ορίζεται στις 17/11/22 για 
Απόδειξη και ώρα 09:00 πμ 

1974/20 & 1511/18 Η αίτηση ημερομηνίας 5/3/21 ορίζεται στις 6/2/23 για 
ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 09:00 πμ. Η αγωγή 
παραμένει την ίδια μέρα και ώρα για οδηγίες. 

2030/20 Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται στις 7/6/23 για 
ακρόαση και ώρα 10:30 πμ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 
των Εναγόμενων 

1969/21 Η αίτηση ημερομηνίας 16/6/22 αποσύρεται και απορρίπτεται 
άνευ βλάβης. Καμία διαταγή για έξοδα 

2285/21 Η αίτηση ημερομηνίας 17/2/22 αποσύρεται και απορρίπτεται 
με έξοδα υπέρ των Εναγόντων ως αυτά θα υπολογιστούν 
από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο. 
Θα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας 

241/20 Η αγωγή ορίζεται στις 15/12/22 για οδηγίες και ώρα 09:00 
πμ. Αποκάλυψη Εγγράφων από Ενάγοντες εντός 30 ημερών 
από σήμερα και η επιθεώρηση να λάβει χώρα εντός 15 
ημερών από την αποκάλυψη 

1961/19 Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται στις 24/5/23 για 
ακρόαση και ώρα 10:30 πμ. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον 
του Ενάγοντα 

3206/19 Η αίτηση ημερομηνίας 25/8/22 ορίζεται στις 17/1/23 για 
Απόδειξη και ώρα 09:00 πμ. Υπεράσπιση από Εναγόμενη 
να καταχωριστεί 7 ημέρες πριν. Έξοδα στην πορεία. 

2056/19 Το αίτημα εγκρίνεται. Η αγωγή ορίζεται στις 3/2/23 για 
ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις και ώρα 10:30 πμ.  

 

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.  

 

mailto:Dc.nicosia.Karamalli@dc.judicial.gov.cy


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.  


