
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΝΩΠΙΟΝ: Γ. Καραμαλλή, Προσ. Ε.Δ. 

Ημερομηνία: 14/11/2022 

 

 

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 

Αγωγή 3397/2019 Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 31/05/2023 και ώρα 

11:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή 623/2019 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

εγγράφων να καταχωριστούν εντός 45 ημερών από σήμερα 

και η επιθεώρηση και ανταλλαγή των εγγράφων να λάβει 

χώρα εντός των επακόλουθων 15 ημερών από την 

αποκάλυψη. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20/01/2023 

και ώρα 9:00π.μ. Έξοδα στην πορεία.  

 

Αγωγή 1704/2020 Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και 

επιθεώρησης εγγράφων. Οι ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης 

εγγράφων να καταχωριστούν εντός 45 ημερών από σήμερα 

και η επιθεώρηση των εγγράφων να λάβει χώρα εντός των 

επακόλουθων 15 ημερών από την αποκάλυψη. Η αγωγή 

ορίζεται για οδηγίες στις 20/01/2023 και ώρα 9:00π.μ. Έξοδα 

στην πορεία.  

 

Αγωγή 3581/2021 Εκδίδεται διάταγμα ως το Α της αίτησης, με την διευκρίνιση 

ότι η υποκατάστατη επίδοση να λάβει χώρα δια 

θυροκόλλησης. Σημείωμα Εμφάνισης να καταχωρηθεί εντός 

30 ημερών από την επίδοση. Αν ο Εναγόμενος παραλείψει 

να καταχωρήσει Σημείωμα Εμφάνισης μετά την επίδοση 

προς αυτόν του Κλητηρίου Εντάλματος, τότε κάθε άλλη 

αίτηση στην παρούσα αγωγή που αφορά αυτόν θα θεωρείται 

ότι επιδόθηκε προς αυτόν νομότυπα αν αναρτηθεί στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Δικαστηρίου για περίοδο πέντε 

(5) ημερών. Τα έξοδα στην πορεία της αγωγής.  

 

Αγωγή 2760/2021 Αίτηση ημερ. 23/03/2022 

Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας 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 3230/2021 Αίτηση ημερ. 07/04/2022 
 
Η αίτηση αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της 

Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης ως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από 

το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας.  

 

Αγωγή 3912/2019 Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 19/06/2023 και ώρα 

11:00π.μ. Χωρίς έξοδα.  

 

Αγωγή 826/2021 Η αγωγή αποσύρεται και απορρίπτεται ως εξωδίκως 

διευθετηθείσα. Κάθε πλευρά θα επιβαρυνθεί με τα δικά της 

έξοδα και τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται.  

 

Αίτηση 498/2021 Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

20/02/2023 και ώρα 09:00π.μ. Τυχόν ένσταση να 

καταχωρηθεί μέχρι 20/12/2022.  

 

Αγωγή Ειδικού Μητρώου: 
9/2021 

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20/01/2023 και ώρα 

09:00π.μ.  

 

Αγωγή 1455/2021 Αίτηση ημερ. 21/06/2022 

 

Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 

28/02/2023 και ώρα 09:00π.μ. Τυχόν ένσταση να 

καταχωριστεί μέχρι τις 20/12/2022. Έξοδα στην πορεία και 

σε καμία περίπτωση εναντίον της Ενάγουσας.   

 

Αγωγή 2799/2021 Αίτηση ημερ. 07/09/2022 

 

Η αίτηση σε σχέση με τον Εναγόμενο 2 ορίζεται για απόδειξη 

στις 20/01/2023 και τυχόν υπεράσπιση να καταχωριστεί 7 

ημέρες προηγουμένως. Η αίτηση σε σχέση με τον 

Εναγόμενο 1 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ 

της Ενάγουσας και εναντίον του Εναγόμενου 1 ως αυτά θα 

υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από 

το Δικαστήριο και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της 

διαδικασίας.  

 

Η αγωγή και η αίτηση ημερ. 7/09/2022 σε σχέση με την 

Εναγόμενη 5 αποσύρονται και απορρίπτονται. Κάθε πλευρά 



τα έξοδα της και τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα 

ακυρώνονται.   

 

Αγωγή 3256/2021 Αίτηση ημερ. 23/05/2022 

 

Η αίτηση ορίζεται τελευταία φορά για ακρόαση στις 

20/01/2023 και ώρα 09:00π.μ. Τυχόν Έκθεση Απαίτησης να 

καταχωριστεί 10 ημέρες πριν. Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ 

της Εναγόμενης/ Αιτήτριας. 

 

Αίτηση 1097/2019 Αίτηση ημερ. 07/11/2022 

 

Εκδίδεται διάταγμα ως το Α, Β και Γ της αίτησης. Καμία 

διαταγή για έξοδα.  

 

 

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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